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 Píseň písní – instalace Magdalény  Bartákové                                                                                 Foto Martin Staněk 

 

Vážení a milí, 

vstupujeme do posledního předprázdninového měsíce. Ten by mohl být stejně jako prosinec 
měsícem trochu bilančním. Trochu se vzájemně pochválit a trochu zkritizovat, pak to 
společně zapít na ukončení akademického roku a pomalu se rozjet k babičkám (někteří 
k vnoučatům) na prázdniny. Tedy především – velký dík všem, kdo se na chodu tohoto 
farního kolosu v tomto roce nezištně podíleli – ministranti, lektoři, zpěváci, organizátoři 
debat, literárních večerů, vedoucí modlitebních společenství, dobrovolníci, nasazení 
v akcích a další. Díky všem, kdo nás podporují hmotně i modlitbou. Všem patří naše 
poděkování. 
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Jen v květnu jsme rozjeli několik velkých akcí – nejprve Cyklus o manželství, kterého se 
účastní kolem 110 snoubenců, pak velký koncert orchestru Berg, Ebenovu Missu cum 
populo a konečně Noc kostelů. Hlavní program – Hořínkovu hudební interpretaci Rausova 
přebásnění Písně písní shlédlo cca 1000 návštěvníků, celkem naším kostelem „proteklo“ po 
klementinské Via sancta asi 3000 lidí. V presbytáři měli všichni kromě jiného možnost (a 
mají ji až do konce června) meditovat v „Zahradě“ Pavlíny Lörinczové, k níž se váže 
rozhovor v tomto čísle. Bylo a je toho stále dost k vnímání, meditování, nasávání, ale i k 
prosté konzumaci.  Dokonce i  knihovna, rekonstrukcí dočasně vyřazená z provozu, se blíží 
k funkčnímu stavu a stagnující  sociálně-charitativní oblast se od příštího akademického 
roku snad více rozběhne. 

Nicméně: o Velikonocích a v době velikonoční se naše společenství rozrostlo o téměř 
padesát pokřtěných a přes padesát biřmovaných. Myslím, že bez knihoven či Nocí kostelů 
přežijeme, ovšem bez tohoto vzájemného obdarování těžko. 

Přejeme všem klidné zkouškové období a samozřejmě i zasloužené prázdniny. 

Martin Staněk 
 
 

AKTUALITY 
 

NAVŠTIVTE NÁS NA WEBU: WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ 
 

ANEBO NA FACEBOOKU: AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA 
 

Píseň písní                                                                                                                                           Foto Martin Staněk 

 

http://www.farnostsalvator.cz/
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PAVLÍNA LÖRINCZOVÁ:  ZAHRADA – OBZORY –  Z POUTI 

Zahrada je místem, které patří k domovu, je prostorem naplněným krásou a vůní. „Zahrada“ 
je přeneseným názvem pro textilními květinovými vzory inspirovaný soubor obrazů, který 
naplní presbytář kostela Nejsv. Salvátora od neděle 26. května do 30. června 2013.  

Květy je možné číst jako symboly ráje a krásy, květina je také atributem ženy. Pro malířku je 
tento vzor spojený i s nedělní liturgií a atmosférou chrámu, kdy jako dítě pozorovala právě 
šátky na hlavách starých žen. Intervenci doplňují na ochozu kostela další dva vystavené 
cykly. Svatými obrázky inspirované drobné malby „Z pouti“ představují intimní rozhovor 
autorky se svou zemřelou prababičkou. Cyklus „Obzory“ zkoumá ono místo, kde se „dotýká 
nebe se zemí“, hranici našeho pohledu, limit, za kterým tušíme pokračování prostoru.   
Kurátorka výstavy: Pavla Pečinková.   

 

SOCIÁLNĚ- CHARITATIVNÍ TÝM 

Od příštího akademického roku připravujeme pravidelné aktivity (cca jednou měsíčně) a 
skupinka se bude pravidelně setkávat. Ještě v červnu se dosud přihlášení zájemci setkají 
poprvé ke vzájemnému seznámení a besedě na téma sociálních aktivit a charity jako 
neodmyslitelného rozměru každého lidského společenství a specificky v křesťanském 
kontextu. Červnový termín bude oznámen na webu farnosti pro případné další zájemce. Od 
září se pak mohou přihlásit vážní zájemci ochotní v týmu působit po celý rok. 

 
ADOPCE NA DÁLKU 
Salvatorská farnost už mnoho let podporuje projekt Arcidiecézní charity – Adopce na dálku. 
V současné době jsou „dálkově adoptované“ dvě děti z Indie, 15-ti letá dívka Suvasini 
Madike a 9-ti letý chlapec Ashok Kumar. Děti pocházejí z velmi chudých rodin, které by 
samy dětem nemohly umožnit ani základní vzdělání. Díky této finanční pomoci mají děti 
šanci studovat a získat profesní kvalifikaci. Suvasini by se ráda stala švadlenou a Ashoka 
lákají počítače. Více informací včetně dopisů a fotek dětí si můžete přečíst na nástěnce 
v kostele uprostřed  levé boční lodi, kde můžete také vhodit svůj příspěvek do pro tento účel 
vyhrazené pokladničky. 
 

LITERÁRNĚ - HUDEBNÍ VEČER: VLADIMÍR HOLAN  3.6. (20.00 KRYPTA) 

 Být není lehké...být básníkem a mužem znamená býti lesem bez 
stromů a vidět...“ Komponovaný večer s výborem veršů Les bez 
stromů. Verše psal Vladimír  Holan v letech 1949-1955, kdy nesměl 
veřejně publikovat. Holan (1095-1980) byl básník, jehož 
nejvlastnějším stylem byla meditace. Díky ní vnímal dění jako 
neustálou oscilaci mezi dobrým a špatným, plynutím času a 
věčností. Večer se bude snažit ukázat i básníkovu práci s biblickou 

látkou a jeho pověstnou jazykovou tvořivost.  

Recituje: Michal Ježek. Hudba: Pražské violové duo (Tomáš Hanousek a Jakub Macháček). 
Skladby Wilhelma Friedemanna Bacha a Karla Stamice (výběr z díla pro dvě violy).  

 

ZAKONČENÍ AKADEMICKÉHO ROKU A NAROZENINOVÉ PARTY  11.6. 19.00 – 23.00 

Toto červnové úterý bude zasvěceno tradičnímu zakončení akademického roku. Začneme 
mší sv. od 19h v našem kostele, ovšem po mši sv. se netradičně přesuneme z důvodu 
rekonstrukce studentského nádvoří do refektáře dominikánského kláštera u sv.Jiljí (jilská 7a 
– sídlo vzdělávacího centra D8). Tam nás čeká víno, muži, ženy, hudba, zpěv a malé 
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občerstvení. Bude to také příležitost oslavit životní jubilea Mons. Tomáše Halíka, Martina 
Staňka a Pauly Fassati (v pořadí od nejstaršího po nejmladší). Zájemci o pomoc s přípravou 
i úklidem se mohou hlásit na našem obvyklém farním mailu. 

 

FILMOVÝ KLUB: SERIÓZNÍ MUŽ  12.6.  (19.00  MĚSTSKÁ KNIHOVNA)  

 USA – Velká Británie – Francie 2009, Joel Coen, Ethan Coen, anglicky, české titulky, 106 min 
 

V rádiu hraje Jefferson Airplane, píše se rok 1967 a Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), 
profesor fyziky na klidné univerzitě na Středozápadě, se právě dozvěděl, že ho jeho žena 
Judith (Sari Lennick) opouští. Zamilovala se do jednoho z jeho okázalejších známých, Sye 
Ablemana (Fred Melamed), který na ni působí rozhodněji než nesmělý Larry. V bytě s nimi 
bydlí jeho věčně nezaměstnaný bratr Arthur (Richard Kind), Larryho syn Danny (Aaron 
Wolff) je neustále v potížích a dcera Sarah (Jessica McManus) krade Larrymu peníze           
z peněženky a spoří na plastickou operaci. Anonym se ho snaží připravit o místo, jeden ze 
studentů ho uplácí a současně vydírá a sousedka odvedle ho mučí tím, že se opaluje nahá. 
Zoufalý Larry se vydá s prosbou o pomoc za třemi různými rabíny, aby mu pomohli 
vypořádat se s jeho problémy a stát se lepším člověkem. Seriózním mužem.  
Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
 
 
   

INSPI RAT I V NÍ  VÝ HE Ň  

Pavlína Lörinczová                                                                                                          Foto Martin Staněk                                                                                                                             
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Během května a června bude salvátorský presbytář „kvést“obrazy mladé výtvarnice 
Pavlíny Lörinczové, a tak bychom rádi  jejich autorku  farníkům i návštěvníkům trochu 
představili v následujícím rozhovoru. 
 
Žiješ na statku v jihočeské Výhni, obci, která má 32 obyvatel. Co tě tam přivedlo? 

 
Pavlína Lörinczová: Pocházím 
z Milevska, vyrůstala jsem 
v paneláku. Do Výhně jsme sice 
jezdili, ale to bylo něco jiného. Po 
studiu na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové jsem chtěla 
zůstat v Praze, bála jsem se, že by 
mi jinde chyběla kultura. Možná je ale 
dobré, když člověk nemá všechno 
naservírované až pod nos a musí si 
to sám vyhledávat. S mým mužem, 
který je umělecký zlatník, jsme se 
nakonec rozhodli odejít do Výhně na 
statek, kde žilo několik generací 
mých předků. Máme tu prostor pro 
práci, můžeme žít svobodně, na 
volné noze. Výheň mi poskytuje nová 
témata, teprve tady jsem se začala 
zabývat rodinnými kořeny. Rodina je 
pro mě důležitá a děti jsou tu šťastné. 
Sice tu budou mít méně možností 
vzdělávání, ale snad jim to kontakt 
s přírodou vynahradí jiným 
způsobem, hlavně vztahem 
k domovu. 
 
Souvisí se vztahem k domovu i tvá 
„Zahrada“? 
 
P. L.: Název souboru jsem 
nevymyslela, ten vymysleli za mě. 

Pak jsem si ale řekla: proč ne? Maluju domov a zahrada k domovu patří, je něčím, co 
člověka povznáší. Jsou v ní zahrazeny ty nejcennější věci, krása, vůně, nejvnitřnější kouty 
duše. Je dobré mít svou zahradu a chránit v ní všechno vzácné, ale občas je taky potřeba 
z ní vystoupit a zasadit něco hezkého i mimo ni, s rizikem, že to někdo pošlape. Něco 
takového se vlastně děje, když člověk vystavuje. Musí vyjít ze sebe, za plot. Nápad se rodí 
uvnitř a vždycky je to hodně osobní, člověk ten plot překračuje, otvírá se. 
Řada mých obrazů vychází z květinových vzorů. Vzory, které vídáme v dětství, vstupují do 
našeho podvědomí, vážou se na ně dávné vzpomínky, pocity. Vnímám ty vzory jako 
„květinový vesmír“, v němž jsou květy uspořádány jako fraktály. 
 
Jak a v čem tě ovlivnilo prostředí Nejsvětějšího Salvátora, kde vystavuješ už 
podruhé? 
 
P. L.: Prostředí Nejsvětějšího Salvátora na mě působilo příjemně, hlavně osobností Tomáše 
Halíka, způsobem jeho kázání. V dětství jsem chodila do kostela premonstrátského kláštera 
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v Milevsku, kde jsem vídala jen staré babičky. Nejsilnějším zážitkem byly pro mě jejich 
pestrobarevné květované šátky, dodnes mám ten vzor spojený s nedělní liturgií 
a atmosférou kostela. Samotnou bohoslužbu jsem vnímala jako něco odtažitého. 
Teprve u Salvátora jsem poznala, že v liturgii a mši může být něco, co se mě hlouběji 
dotýká, co řeší i moje otázky a moje problémy. Cítila jsem se tu dobře, ale nevěděla jsem, 
že Salvátor funguje i jako farnost, připadalo mi, že všichni jen přicházejí a odcházejí. Bylo 
výjimkou, že jsem si troufla tě oslovit. 
 
Se vzpomínkami na dětství souvisejí i tvé obrazy věnované prababičce. Měla jsi ji 
ráda? 
 
 P. L.: Nikdy jsme se nesetkaly, zemřela dříve, než jsem se narodila. Ve Výhni po ní zbyla 
sbírka obrázků z poutí, která pro mě v dětství představovala poklad. V dospělosti člověk 
odhalí kýč, který dříve nevnímal, ale skutečnost, že se za každým obrázkem skrývá 
putování na konkrétní místo, s kýčem kontrastuje. Dívám se na fotografie prababičky, její 
písmo, vnímám její dům. Malováním s ní vedu tichý rozhovor. Navazuji na své vnímání 
v dětství, ale dívám se někam za obraz, za obzor domova. 

 
 Jak se dá při malování nahlížet za obzor? 
 
P. L.: Za obzor nevidíme, ale tušíme za ním kontinuitu. Pokud jsme v pohybu, náš obzor se 
neustále posouvá a mění. I když se díváme z téhož místa na krajinu, vidíme obzor pokaždé 
jinak, protože se mění světlo, nebe i příroda. V obrazech obzoru předem neznám výsledek. 
Dívám se, jak barvy zasychají a prosakují jedna do druhé, intuitivně překrývám vrstvy. 
Zobrazovaná krajina si hledá mě, ne já ji. 
 
Tvá knížka „Říkání na přání“ získala 2. cenu na Nejkrásnější knize roku 2012. Souvisí 
to s malováním? 
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P. L. Chtěla jsem tvořit něco, k čemu nic nepotřebuju. Říkanky vznikaly spontánně, 
s Maruškou na pískovišti. Asi po roce mě napadlo udělat k nim ilustrace. Brala jsem do 
rukou předměty, které mi padly do oka, přikládala k nim papír a hladila ho tužkou. Tak vznikl 
soubor frotáží. Nakladatelé mi ale psali, že výtvarná stránka jim připadá špatná. To mě 
odradilo. Knížku nakonec připravila a vydala ve svém nakladatelství Anička Pleštilová. 
Ocenění knihy je její zásluhou. 
  
 

Čím je pro tebe malování, veršování, pohyb, hudba – to všechno dohromady? 
 
Především způsobem jak porozumět věcem a světu kolem sebe i sobě samé. Způsobem 
komunikace. Když maluju květinu, chci ji poznat. Když maluju věci po prababičce, povídám 
si s ní. Mám ráda živelné lidové umění, fascinuje mě potřeba vytvářet něco, co nemá jen 
užitnou hodnotu. Když naše děti slyší hudbu, tančí. Když vidí pastelku, kreslí. Dělají to 
s chutí. Baví mě hrát na violoncello spolu s někým, je to způsob komunikace. Pohyb miluju 
odmalička, sílu hledám v modlitbě a v běhu. Nerada běhám stejnou cestou, radši se vracím 
kruhem. Něco podobného dělám i v životě. 
  
Děkuju ti za rozhovor a přeju ti zahradu, v níž je to nejcennější chráněno. 
Ptala se Pavla Loucká. 

 

   

PR AVIDELNÁ 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 19:00 v Kryptě kostela 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u 
sakristie). 
Společenství vede Pavel Svačina a Jozef Matějička. Více info: 
krypta.salvator@gmail.com  nebo společenstvíkrypta.wordpress.com 

 

 

SALVÁTOSKÁ SCHOLA 

Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem 
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 
hodin v sakristii. Informace o vstupu do scholy u Michala Reisera 
každé úterý před zkouškou nebo na farním mailu 
info@farnostsalvator.cz.  V červnu schola doprovodí úterní mši 
18.6., při níž zazpívá africké spirituály. 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB  POVYK   

3. 6. Hra barev - Setkání PoVyKu v kryptě kostela Nejsv. Salvátora (vstup bočním vchodem 
z Klementina) tentokrát bez hosta,se závěrečnou odpočinkovou hrou "Hra barev". 
 
10. 6. Táborák VKH Praha - Táborák spojený s valnou hromadou VKH začne od 18:00. 
Vzhledem k vrtochům letošního počasí byla zvolena nová lokace, v areálu Farnosti 
Vyšehrad, která umožňuje jak suchou, tak mokrou variantu. Více podrobností na stránkách 
http://www.vkhpraha.cz/  

mailto:krypta.salvator@gmail.com
mailto:info@farnostsalvator.cz
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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). 

 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do 

programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům i 

dámám. Po zimní sezóně v tělocvičně se od začátku května opět pod 

širým nebem ve Stromovce, kde se hraje fotbal, volejbal a frisbee, 

vhodné pro ženy i muže, začátek od 19 hodin. Další podrobnosti a 

aktuality najdete na www.lazar.borec.cz, Kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824 

 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE  
ČERVEN 2013  

Následující 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.  

Přihlašujte se, prosím, pouze e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte 
název kurzu v “předmětu”, neotálejte s přihlášením (kurzy se velmi rychle zaplní).  

23.6.  JEDNODENNÍ REKOLEKCE S FILMEM 
28.- 30.6.  KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND 
7.- 14.7.  USPOŘÁDAT SI ŽIVOT  
15.- 21.7  KONTEMPLACE A PRÁCE 
 

 

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM KURZŮM 
 

Kontemplativní víkend     JIŽ OBSAZENO!!  
Kolín, 28.- 30.6. 2013 
Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a Elva Frouz..  
 

Uspořádat si život  
Kolín, 7.- 14.7. 2013 
Intenzívní ignaciánské exercicie. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením 
(je vhodné mít předchozí zkušenost s vícedenními rekolekcemi). Při přihlašování zmiňte v emailu vaši 
motivaci k účasti na kurzu. Přihlášky a informace: meditace@farnostsalvator.cz. Doprovází František 
Hylmar SJ, Denisa Červenková CSTF 
 

Kontemplace a práce 
Luká, 15.- 21.7. 2013 
Týdenní pobyt na Karmelu v Luké (je možné přijet i na kratší dobu). Část dne je věnována práci pro 
místní obec (aktivity pro děti nebo manuální práce), doplněnou o podněty k rozvoji vlastní duchovní 
cesty (společná liturgie, meditace, duchovní četba). Podmínky bydlení jsou skrovné, počet účastníků 
je omezený, nejde o klasické exercicie v přísném mlčení. Doprovází sestry karmelitky. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz 

 

Další informace můžete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz či na tel.723 588 512 
(sestra Denisa).   

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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AK CE  NEJE N P RO S AL V ÁT ORS KÉ  
 NA KARM E LU EDI T H STEI N   

 
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. 

st 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. 

 

 
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). 

 

ČERVEN NA KARMELU 
 

 
3.6. 

 
20.00  

Literárně-hudební večer s poezií Jaromíra Damka 

Básně přednášené jejich autorem za doprovodu flétny, houslí, klavíru a 
citery. 

 
17.6. 

 
19.00 

Eucharistie + Zahradní soirée s hudbou k tanci. Po eucharistické 
oslavě velmi srdečně zveme na zahradu  našeho Karmelu k 
neformálnímu setkání, případně i k tanci. 

 
20.6. 

 
19.00 

Jan od Kříže: Výstup na Horu Karmel. Četba z klasiků duchovní 
literatury. Více na www.cestanahoru.org 

 
Během června budou rovněž na Karmelu vystaveny obrazy akad. mal. Jiřiny Lockerové 
inspirované dílem sv. Jana od Kříže. 
 
Vedle uvedených akcí 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).  
 
V  červenci a srpnu se na Karmelu eucharistie ani jiný obvyklý program nekoná !! 
 
 
 
 

http://www.cestanahoru.org/
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SALVÁTOR SE VRACÍ  DO KOLÍNA:  
DUCHOV NÍ  CV IČE NÍ  V  EX ERCI ČNÍ M DOMĚ  

 
 
S velikou radostí vám oznamujeme, že od tohoto léta naše Akademická farnost Praha 
začne spolupracovat na vedení jezuitského Exercičního domu v Kolíně. Znamená to 
především návrat a zintenzivnění příležitostí k duchovním cvičením. Lidé od Salvátora začali 
jezdit do Kolína v akademickém roce 2004-2005  s Petrem Vacíkem a záhy postupně i 
s Janem Regnerem a Denisou Červenkovou. Po osmi letech provizorního vztahu 
s jezuitským exercičním domem se letos v létě mění situace. Ředitelem domu bude Petr 
Vacík a Salvátor se tak do Kolína vrací jako do prostoru, který bude konsekventně 
kultivován pro potřeby exercicií. Podařilo se nám z více než třiceti zájemců vybrat nového 
manažera kolínského kláštera. Bude jím pan Michal Záhora, dosavadní ředitel taneční 
konzervatoře Duncan Centre v pražském Bráníku. Vstupujeme do nové fáze naší práce 
s radostí a nadějí. 
 
„Duchovní cvičení pokládám za jednu z nejcennějších a nejplodnějších pastoračních aktivit 
naší farnosti. Proto považuji za velmi dobrou zprávu, že klášterní objekt v Kolíně se stává v 
jistém smyslu "exteritoriálním územím"  Nejsvětějšího Salvátora -  a rád bych povzbudil 
všechny, kterým záleží na jejich duchovním růstu, aby hojně využívali program, který se tam 
nabízí.“  
Tomáš Halík 
 
„Do Kolína jsem začal jezdit dávat exercicie ještě jako jáhen, od roku 2004. Když se vrátil ze 
Švýcarska kolega Petr Vacík, začal jsem s ním úzce spolupracovat. Vnímám žízeň 
dnešního člověka po spiritualitě a pokládám ji za znamení doby. I proto považuji duchovní 
doprovázení za své nejdůležitější poslání. Do Kolína se rád vracím a těším se, že se snad 
podaří tamější dům ještě více zušlechtit a zároveň rozšířit okruh spolupracovníků, aby 
mohla naše služba posloužit více lidem a přinést hojné duchovní plody.“ 
Jan Regner 
 
„Od té doby, co spolupracujeme na kolínských exercicích, vidím, že duchovní život je nejen 
velice zajímavý, ale dokonce, že mě i baví doprovázet druhé na jejich cestě. Pár dní v tichu 
kláštera někdy dělá zázraky. Doporučuju vyzkoušet!“ 
Denisa Červenková 
 
„Velmi se těším na to, že Salvátor bude mít nyní svůj kompatibilní klášter, exerciční dům a 
chalupu – vše v jednom. Přijde mi, že potkáváme tři typy lidí: ti, kteří na exercicie jezdí, ti, 
kteří se bojí, protože neví, o co jde, a ti, kteří se tam už dlouho nemohou dostat, protože 
poptávka převyšuje nabídku. Doufám, že s tím druhým a třetím se nám podaří pohnout. 
Exercicie jsou největším pokladem jezuitů a mně je radostí se o něj dělit.“ 
Petr Vacík 
 
 

NABÍDKA A PROSBA 

V tomto čísle Salvatore naleznete termíny duchovních cvičení od léta až do Vánoc. 

Zároveň vás prosíme o pomoc a spolupráci při kultivování kolínského kláštera, který nyní 
můžeme v plné míře používat a také za něj jsme spoluodpovědní. Hledáme tedy 
spolupracovníky na dobrovolnické bázi. Pokud si myslíte, že byste mohli být něco platní 
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svými dovednostmi, znalostmi, svým časem nebo prostředky, prosíme, ozvěte se nám 
osobně nebo emailem, abychom mohli vytvořit databázi lidí, kteří jsou ochotni nám pomoci 
při práci na kolínském klášteře a jeho zahradě. Půjde o jakýsi restart, upgrade a update. 
Samotná existence exercičního domu v kolínském klášteře bude nyní závislá na lidech, kteří 
nám s tím pomohou.  
Založili jsme facebookovou skupinu Kolínský klášter, kterou budeme používat jako jednu 
z platforem pro informace o dění v Kolíně. Pro kontakt a informace používejte adresu 
meditace@gmail.com  
 

 
Čtení Písně písní v kryptě během Noci kostelů 

 
 

TE R M Í N Y  E X E R C I C I Í   V  K O L Í N Ě   (ČERVENEC - PROSINEC 2013) 
 
Kurz 001  Uspořádat si život (7 dní) 
7.-14. 7.2013, neděle 18:00 až neděle odpoledne 
Intenzivní ignaciánské exercicie určené především těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený 
život, manželství, kněžství). Předpokladem účasti je znalost základních principů exercicií 
(nemělo by jít o první duchovní cvičení v životě). Exercicie probíhají v přísném mlčení s 
individuálním doprovázením. Při přihlašování zmiňte svou motivaci k účasti na kurzu. 
Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 
3.430,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.740,- Kč. 
 
Kurz 002  Prodloužený víkend pro rodiny (4 dny) 
Kolín, 14.-18.8.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi, které chtějí prohloubit společné prožívání 
spirituality. V programu bude vyhrazen dopolední čas k podnětům pro rodiče, zatímco děti 
budou mít jiný tematicky zaměřený program. Odpolední program bude společný pro celé 
rodiny. Ve večerních časech budou opět podněty pro rodiče, zejména pro podporu 

mailto:meditace@gmail.com
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rodičovství a výchovy. Do přípravy programu se lze zapojit. Doprovází P. Jan Regner SJ ve 
spolupráci s manželi Zimmelovými a Dlabovými.  Cena ubytování dospělých s plnou penzí 
1.960,- Kč, osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč, děti dle dohody. 
 
Kurz 006  Ignaciánské mini-exercicie (5 dní) 
21.-26.9.2013, sobota 18:00 až čtvrtek odpoledne 
Duchovní cvičení vedená zcela ignaciánským způsobem, tedy v naprostém mlčení a 
s denním individuálním rozhovorem se zvoleným doprovázejícím. K meditaci budou 
předloženy biblické texty. Vhodné i pro zájemce bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 2.450,- Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.960,- Kč. 
 

 
 
 
Kurz 007  Víkend otevřených dveří  
27.-29.9.2013, kdykoli mezi pátkem večer a nedělí odpoledne 
Přijeďte se podívat, prohlédnout si klášter a zahradu, dozvědět se něco o exerciciích, 
odpočinout si, opéct si buřty, projít se v přírodě nebo pomoct s něčím na zahradě... 
Zájemcům zašleme podrobnější program víkendu. Lze přijet jen po ohlášení, zůstat můžete, 
jak dlouho chcete. Cena: příspěvek na jídlo, případně na ubytování. 
 
Kurz 008  Filmové exercicie (4 dny) 
2.-6.10.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí 
s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. 
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč. 
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Kurz 009  Mezi duší a Duchem 1 (3 dny) 
10.-13.10.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne 
Dny usebrání s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na 
sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další práci na sobě a duchovní růst. K 
sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní 
skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky 
mohou dále pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. 
Během kurzu se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu 
nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. 
Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.770,- Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.480,- Kč. 
 
Kurz 011  Filmové exercicie (4 dny) 
24.-28.10.2013, čtvrtek 18:00 až pondělí odpoledne (státní svátek) 
Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí 
s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální denní doprovázení. 
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč. 
 
Kurz 012  Sádhana (2 dny) 
1.-3.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní 
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v 
procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze 
Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během 
dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Doprovází Jan Regner SJ. Cena 
ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč. 
 
Kurz 013  Kontemplativní víkend (3 dny) 
7.-10.11.2013, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne 
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Je vhodný jak pro začátečníky, 
tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací a kontemplativní modlitbou, tak pro 
zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili 
v modlitební praxi. Během kurzu se zachovává mlčení, bude možnost individuálního 
rozhovoru s doprovázejícími. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč. 
 
Kurz 014  Exercicie s Desaterem (4 dny) 
13.-17.11.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Intenzivní individuální i skupinová duchovní cvičení. Osnovou bude Desatero a další 
pravidla pro dobrý život. Možnost individuálního doprovázení. Doprovází Scarlett 
Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.960,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.570,- Kč. 
 
Kurz 015  Víkend „Kurzu základů víry“ 
22.-24.11.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen 
pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. 
Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 
8.10.1013. 
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Kurz 017  Mezi duší a Duchem XL (4 dny) 
4.-8.12.2013, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Dny usebrání věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k 
autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní 
struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. 
Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče 
automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, 
role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do 
kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Během kurzu se 
zachovává mlčení a praktikuje individuální i společná meditace. Možnost individuálního 
doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Podmínky účasti: absolvovat kurz „Mezi duší 
a Duchem I.“, znát svůj ennea-typ, být ochoten a schopen intenzivní práce. Doprovází 
psychoterapeut Mgr. Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou 
penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
2.170,- Kč. 
 
Kurz 018  Víkend „Kurzu základů víry“ 
13.-15.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Víkend je součástí kurzu přípravy na křest a biřmování v Akademické farnosti Praha. Jen 
pro účastníky „Kurzu základů víry“. Doprovází Mons. Tomáš Halík a ThLic. Martin Staněk. 
Veškeré informace podá Martin Staněk během Kurzu základů víry u Salvátora, který začne 
8.10.1013. 
 
Kurz 019  Adventní víkend (2 dny) 
20.-22.12.2013, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Víkendový kurz nabídne bezprostřední duchovní přípravu a ztišení před oslavou vánočních 
svátků. Je pozvánkou k meditaci nad biblickými texty, vztahujícími se k narození Ježíše 
Krista. Součástí budou body k rozjímání, individuální doprovázení a bohoslužba. Vhodné i 
pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ a Petr 
Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- 
Kč. 
 
 

PROČ EXERCICIE? 

Exercicie neboli duchovní cvičení jsou snahou o zkvalitnění našeho duchovního života a 
života vůbec. Pod pojem „duchovní cvičení“ se vejdou jakékoli aktivity, které k tomuto cíli 
napomáhají, tedy modlitba, meditace, kontemplace, investice do procesu sebepoznání a 
prohloubení schopnosti zdravého lidského vhledu do reality. Exercicie jsou tradiční složkou 
spiritualit všech náboženství a mají nám pomoci osvobodit se od zlozvyků (včetně těch 
duchovních) a zdravě rozvinout celou naší osobnost. Různé typy exercicií jsou cestami 
k odpovědi na naše otázky typu Jak se mám naučit modlit či meditovat? Jak mohu uzdravit 
a prohloubit svůj vztah k Bohu, k sobě a k lidem? Jak se mohu naučit žít realitu mého 
všedního dne lidštěji a duchovněji? 
 
 

OR G AN I Z AČ N Í  I N F O R M AC E  
 
Jak se přihlásit? 
Přihlašujte se emailem na adrese meditace@gmail.com a uvádějte v předmětu zprávy číslo 
kurzu. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz samostatným emailem. 
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Noc kostelů   2013                                                                                                                Foto Martin Staněk 

 
 
Jak to probíhá? 
Podle typu exercicií je den zaplněn společnými nebo individuálními cvičeními v meditaci, 
modlitbě, práci s Biblí, s filmem atd. I čas na pobyt v přírodě, odpočinek a možnost práce na 
zahradě se ukazují jako plodná a oblíbená duchovní cvičení. 
 

 
Kolik to stojí? 
Příspěvek na ubytování a plnou penzi je 490,- Kč za den, studentům a lidem s nízkými 
příjmy poskytujeme 20% slevu. Skutečné náklady jsou vyšší, závisíme tedy i na darech. 
 

Kdo tam může? 
Každý. Podmínkou účasti na kurzech nebo pobytu v klášteře je slušnost a respekt 
k ostatním. Na exercicie přijíždějí pravidelně i tzv. nevěřící, hledající nebo praktikující 
v jiných duchovních tradicích než je křesťanství. Počítá se i s naprostými začátečníky, 
pokud není uvedeno jinak. 
 

Kde to je? 
V bývalém kapucínském klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité jako 
exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy.  
Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. 
 

Další informace na adrese meditace@gmail.com, ptáte-li se na konkrétní kurz, uvádějte 
v předmětu zprávy číslo kurzu. 
 
 
 

mailto:meditace@gmail.com
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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  
 

Neděle  
14.00 mše sv. 

20.00 mše sv. 

Úterý 

17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost ve věži) 

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 – dvakrát do měsíce dle oznámených dat 

Úterý  

17.00-19.00 
Duchovní pohotovost (příležitost k duchovnímu rozhovoru a 

svátosti smíření – P. Petr Vacík SJ, P. Jan Regner SJ) 

17.00 Pravidelná zkouška scholy 

20.15 Tichá meditace v kryptě (sr. Denisa Červenková) 

20.15 Cyklus o manželství (do 4.6.) 

20.15-21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19.00 Modlitební setkání v Kryptě 

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

 

D A L Š Í  P R O G R A M  Č E R V E N  2 0 1 3  

3.6. Po 20.00 Literárně hudebnívečer:Vladimír Holan (Krypta) 

4.6. Út 19.00 Mše sv. s poděkováním farním dobrovolníkům 

  20.15 Cyklus o manželství (P. Marek Vácha:Manželství a bioetika) 

11.6. Út 19.00 
Slavnostní zakončení akademického roku. Mše sv. a následná 
oslava v dominikánském refektáři. 

12.6. St 19.00 Filmový klub: Seriózní muž (sál Městské knihovny) 

18.6. Út 19.00 Mši sv. doprovodí schola africkými spirituály 
 

 

L E T N Í  P R O V O Z  ( Č E R V E N E C -  Z Á Ř Í ) 2 0 1 3  
 

Neděle 20.00 Mše sv. 

Denně 10.00-17.00 Kostel otevřen k prohlídkám či tiché modlitbě 
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