
 

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

 

104/ří jen             A.D. 2013  

  z d a r m a  
 
 

 
Z exercicií Praha svatováclavská – Anežský klášter (foto MS) 

 

 
Vážení a milí, 
zvláště vy nově příchozí do naší farnosti, buďte srdečně vítáni na prahu nového aka-
demického roku, kdy už bohužel definitivně - slovy proroka - "končí jásot povalečů!" 
(Am 6,7). 
Chceme povzbudit především ty z vás, kteří jsou letos takzvaně vytrženi z kořenů - no-
vě příchozí do velkoměsta, ty, kteří se nemohou rozhodnout (například kterou ze dvou 
škol studovat), a zvláště ty, kdo v těchto dnech přehodnocují svůj dosavadní život a 
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hledí na něj novýma očima, vedeni konverzí  -  aby se nebáli svých rozhodnutí, jsou-li 
určována autentickým a pravdivým postojem. 
 
Když v roce 1556, v onom roce, kdy do Klementina přišli první jezuité, klečel mladý stu-
dent Vojtěch Bouček (Adalbertus Bohemus) z Polné v předchůdci našeho kostela Nej-
světějšího Salvátora před svátostí oltářní a rozhodoval se o svém budoucím směřování, 
…"viděl ve sv. Hostii Ježíše.  A když se ptal, co by od něho chtěl: Chci (odpověděl ho-
šík), abys byl tam, kde jsi."  
Ivetě Korčákové, mladičké vizionářce z Litmanové, odpověděla roku 1992 ve vizi Matka 
Boží na otázku, zda má vstoupit do kláštera: „ať uděláš cokoliv, udělej to z lásky…“.  
Tato slova nám mohou připomenout i slavné motto sv. Augustina: „Miluj a dělej, co 
chceš“.  
 
Je jisté, že nám to Bůh nijak neusnadňuje. Marně tak zapichujeme tužku do Bible, aby-
chom našli ten nejvhodnější úryvek, ten určený jen a jen nám, a pak horečně listujeme 
dále, když tužka ulpí nešťastně na textu o přípravě vnitřností berana nebo o délce zá-
věsu kolem oltáře. Co tedy dělat?  
Mladý student si tehdy Ježíšova slova vyložil jako příkaz ke vstupu do tehdy nově 
vzniklého řádu jezuitů, kterému kostel i kolej patřily. Vizionářka vstoupila na čas do 
kláštera, aby z něj po letech šťastně vystoupila. Boží slova (anebo ta slova, která bož-
skou mocí obdařujeme) v člověku totiž zrají hodně dlouho. Rádi bychom znali Boží „ná-
zor“ na naše rozhodnutí, abychom z našeho pohledu o to lépe plnili jeho vůli.  
Jakous takous jistotu má člověk jedině v tom, nakolik je jeho postoj autentický a vnitřně 
pravdivý. Postoj, který je otevřený Bohu jakožto přicházející budoucnosti, anticipované 
v naději, a který demaskuje všechny naše falešné motivace a skryté touhy. Svatý Ignác 
na to vypracoval celou metodu, zvanou „rozlišování“. 
Pochybnosti o vlastní volbě, kterých bychom se rádi zbavili, lze však také vidět jako 
znamení určité zralosti – konkrétně neustrnutého postoje a otevřenosti.  
Neztratit se v příliš mnoha domnělých znameních, být autentický, otevřený a vše činit 
s vnitřní opravdovostí. Zveme nejen nově příchozí k tomuto postoji, aniž bychom ko-
mukoliv chtěli nařizovat prožití akademických roků právě  v naší farnosti. Neboť „všichni 
jsou pozváni, nikdo není nucen.“ 
 

Martin Staněk 
 
 
 

K fotografickému doprovodu tohoto čísla: všechny fotografie dokumentují exercicie Praha 
svatováclavská, které se z iniciativy Norberta Schmidta konaly na konci září 2013. V průběhu 
exercicií jsme navštívili několik významných míst, reprezentujících zajímavou moderní 
architekturu (Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Gočárův kostel sv.Václava) a více či 
méně spjatých s osobností či kultem sv.Václava (katedrála sv.Víta, kostel sv.Václava). 
Anežský klášter posloužil dvojím způsobem – dovolil nám nahlédnout do unikátních sbírek 
středověkého umění a poskytl tiché místo pro konání nešpor. Stejně tak běžně nepřístupný 
barokní chór v dominikánském kostele sv. Jiljí či kostel sv. Kajetána v Nerudově ulici. Nedělní 
mše sv. na hoře Říp nás pak přenesla na úplný počátek české historie. Více na http://ctu-
uk.cz/praha-2013-svatovaclavska. 
 

 

http://ctu-uk.cz/praha-2013-svatovaclavska
http://ctu-uk.cz/praha-2013-svatovaclavska
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W H O  I S  W H O  V  A K A D E M I C K É  F A R N O S T I                                                    
 

Především pro orientaci nově příchozích má posloužit následující přehled osob(ností), činných 
v akademické farnosti (v pořadí zleva):   
 

       

 

       

 

 

Mons. Tomáš Halík – farář, vedoucí Kurzu základů víry, kazatel, zpovědník, oddávající… 

P. Jan Regner SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, vedoucí společenství VKH. 

P. Petr Vacík SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, duchovní cvičení 

P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník, přednášející 

Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření. 

Martin Staněk – odborný duchovní asistent, manažer farnosti, administrátor webu. Příprava 

dospělých ke křtu a k biřmování, rodičů na křest dětí, snoubenců na manželství. 

Jana Dominika Pláteníková SFŘ – farní asistentka. Farní administrativa a personalistika, 

kalendář, koordinace aktivit, matriky, knihovna, dobrovolnictví a charita, knihkupectví.  

sestra Denisa Červenková CSTF – vedení úterních meditací a víkendových exercicií. 

Adéla a Petr Muchovi – participace na kurzu pro biřmovance, víkendové rekolekce. 

Robert Hugo – titulární varhaník a regenschori. 

Pavel Šimáček – technický administrátor kostela. 

Martin Hlouch – kostelník (liturgie a adorace). 

Sylvie Pavlová – ekonom farnosti. 

Michal Reiser -  sbormistr scholy 

Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav a instalací Další nejmenovaní: 

lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí společenství, pradlenka, květinářka, ochotní dobrovolníci, 

sportovci, knihovníci…. 
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AKTUALITY 
 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA NA ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU (8.10. - 19.00) 

Srdečně vás zveme na slavnostní bohoslužbu na zahájení 
akademického roku 2013/2014. V závěru pro orientaci nově příchozích 
studentů představíme  osobnosti a aktivity farnosti a po mši svaté 
následuje pohoštění v sakristii. Podrobněji se o aktivitách a programech 
můžete dovědět hned druhý den na tzv. 

„VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“  AKADEMICKÉ FARNOSTI (9.10. - 17.30) 

Ve středu 9.10. od 17.30 hodin zveme všechny nově příchozí studenty 
zvláště prvních ročníků (ale nejen jich) do sakristie k neformálnímu 
setkání s týmem Akademické farnosti.  O farních aktivitách, o vašich 

očekáváních a o možnostech zapojení do života katolické akademické obce si můžete 
popovídat s Tomášem Halíkem, našimi farními vikáři a dalšími spolupracovníky. 

 

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2013 - 2015) 

V říjnu 2013 začíná nový běh dvouletého Kurzu základů víry, který je 

rozsáhlou a zevrubnou přípravou k přijetí svátosti křtu a biřmování. Probíhá 

formou přednášek každé úterý od 20 hodin v sakristii kostela.  

První informativní setkání kurzu proběhne v úterý 15. října od 20h v sakristii.  

Kurz vedou Mons.Tomáš Halík a Martin Staněk, kurzem provázejí i další: 

Petr Vacík, Jan Regner a Marek Orko Vácha.  Tzv. rychlým biřmovancům se 

věnují manželé Petr a Adéla Muchovi.  V rámci kurzu proběhnou také čtyři 

víkendová setkání, určená zájemcům o křest či biřmování (termíny sledujte 

v části „Duchovní cvičení a rekolekce“ a na webu farnosti). Příprava 

vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2015. Není třeba se přihlašovat předem.  
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FILMOVÝ KLUB  16.10.  19.00  POZICE DÍTĚTE/ POZITIA COPILULUI   
 
Srdečně vás zveme na zahajovací film dalšího ročníků salvátorského filmového klubu ve 

velkém sále Městské knihovny na Mariánském náměstí.   
 
V říjnu uvedeme film Pozice dítěte / Pozitia Copilului (Rumunsko 
2013, Calin Peter Netzer, rumunsky, české titulky, 112 min.) 
Hlavní hrdinkou snímku je Šedesátiletá Cornelia  - dobře zajištěná 
architektka, silně fixovaná na svého dospělého syna Barbua. Ten 
se za každou cenu snaží zbavit vlivu dominantní, manipulativní 
matky a postavit se na vlastní nohy. Odstěhuje se a začne žít se 

svou přítelkyní, kterou náročná matka neschvaluje. Když však dojde k tragické události, je to 
právě matka, která je ochotna udělat cokoli, aby syna z nastalé situace dosta-
la...Psychologicky detailně propracované, výtečně napsané a skvostně zahrané drama o pato-
logickém vztahu matky a syna získalo na letošním Berlinale Zlatého medvěda. V širším plánu 
představuje snímek, na jehož scénáři se podílel uznávaný rumunský scenárista Răzvan 
Rădulescu, i sondu do života nové rumunské vyšší třídy a dotýká se i palčivých společenských 
témat, jako je korupce či zneužívání postavení. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ  
Velký sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné: 70 Kč. Předprodej 
v pokladně MKP (po - pá od 14 do 20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 113 377, online rezervace: 
www.mlp.cz 
 

CYKLUS DEBATNÍCH VEČERŮ TECHNIKA VS. ČLOVĚK   

V říjnu a listopadu proběhne cyklus čtvrtečních večerů věnovaných tématu zrychlujícího se 
technologického  vývoje a jeho vnímání. Žijeme v mnoha automatizovaných, často virtuálních 
systémech. Jak všudypřítomné technologie ovlivňují náš vztah ke světu, druhým lidem i naši 
spiritualitu? 
Série moderovaných večerů chce prozkoumat tento vliv s pomocí předních českých odborní-
ků, zhodnotit způsoby, kterými nás užívání technologií vnitřně utváří a naznačit cestu pro spiri-
tualitu dnešní technizované doby. 

Večery jsou určeny především pro studenty, kteří považují duchovní přesah za nutnou součást 
plnohodnotného života a chtějí lépe rozumět době, ve které žijeme. Není podmínkou, aby 
účastníci byli z křesťanských či dokonce církevních kruhů, akce je otevřena široké veřejnosti. 
Pořadatelé: Studentská rada FF UK a Akademická farnost Praha – Salvátor. Setkání střídavě 
moderují Michal Ježek  a Petr Pospíšil. 

REQUIEM ZA PROF. MUDR. RADANU KÖNIGOVOU CSc  (2.10. 15.00)  

Ve  středu 2. října 2013 od 15 hodin sloužil v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mos-
tu P. Marek Orko Vácha zádušní mši sv. za zemřelou Prof. Radanu Königovou,  specialistku v 
oblasti popáleninové medicíny. V rámci obřadu promluvil Prof. RNDr. Václav Hampl DrSc., 
rektor Univerzity Karlovy. 

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (31. července 1930, Praha – 20. září 2013, Praha) byla 
česká lékařka v oblasti popáleninové medicíny, který jakožto samostatný obor lékařství nee-
xistoval, takže byl přidružen k oboru plastické chirurgie. Je považována za završitelku díla pro-
fesora Františka Buriana, zakladatele československé plastické chirurgie. Za svou profesní 
kariéru vytvořila rozsáhlou publikační činnost v tuzemsku i v zahraničí a je nositelkou mnoha 
ocenění.  

http://www.mlp.cz/
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Z exercicií Praha svatováclavská – pohled z triforia katedrály (foto MS) 

 

PRIMICE BRATRA ANTONÍNA ZE SEPT-FONS 

V sobotu 5. října v 10 hodin celebroval našem kostele Nejsv. Salvátora jednu ze svých prvních 
mší  trapistický mnich, otec Antonín (Filip Toman), který je původem z Prahy, v našem kostele 
byl biřmován,  a byl 4. srpna vysvěcen ve francouzském opatství Sept-Fons na kněze.  

 

ZÁJEMCI O DOBROVOLNICTVÍ 

Jak již avizováno, v letošním akademickém roce se bude scházet skupinka zájemců o 

dobrovolnictví. Setkání budou jak teoretická a formační, tak prakticky zaměřená pomoc 

(návštěvy sociálních a charitativních zařízení, konkrétní projekty a úkoly ve farnosti). První 

setkání proběhne v pondělí 21.10. od  18 hodin v sakristii. Další informace na 

platenikova@farnostsalvator.cz. 

ADOPCE NA DÁLKU 

Salvátorská 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 
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PR AVIDELNÁ SETKÁNÍ  
 
 

KAFE PO MŠI PO ROČNÍCÍCH – SETKÁNÍ POKŘTĚNÝCH A BIŘMOVANÝCH V NAŠÍ FARNOSTI  

Počínaje novým akademickým rokem 2013/2014 bychom rádi 
zahájili tradici setkávání „absolventských ročníků“ kurzu Základy 
víry. Dobrou příležitostí pro takový sraz „třídy“ by mohla být již 
tradiční Kafe po mši, která se s výjimkou prázdnin konají vždy 
jednou za měsíc.  Každý termín nedělního farního kafe  bude mít 
na starost některý z  ročníků, Termíny jednotlivých kafí oznámí-
me absolventům hromadným e-mailem  a pak je to již na 
vás…Těšíme se na setkání s vámi. 

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 hodin v Kryptě kostela Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie).  
Společenství vede Pavel Svačina a Jozef Matějička. Více informací  na 
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 říjnu schola doprovodí slavnostní bohoslužbu na zahájení 
akademického roku v úterý 8.10. 

 

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). 

 

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA  (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společentsví          
k chorální modlitbě ranních chval. Jejich težiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po 
skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno 
přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina. Kontakt 
na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com – 603 323 591 
 

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. V zimní sezóně se scházíme v tělocvičně ZŠ Umělecká, P7 od 

mailto:krypta.salvator@gmail.com
mailto:info@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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19 hodin. Další podrobnosti a aktuality najdete na www.lazar.borec.cz, Kontakt: Karel 

Hlaváček - 777 581 824 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   

9. 10. Zahajovací studentská mše 

Vysokoškolské katolické hnutí (VKH Praha) zve na zahajovací studentskou mši u sv. Ignáce 
na Karlově náměstí dne 9.10. v 19hodin. Po mši je připraveno drobné občerstvení ve farní 
zahradě. 

 
Od 21.10.se můžete opět těšit na tradiční Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK), který startuje 
ve 14-ti denním rytmu. Vždy od 19hodin v novém Studentském centru VKH na Žižkově 
(Sabinova 4). 

Více podrobností a mnoho dalších zajímavých akcí naleznete na stránkách www.vkhpraha.cz 
 

 
Z exercicií Praha svatováclavská – silueta našeho kostela v 6.30 ráno (foto MS) 

 
 

FARNÍ  KNIHOVN A  
 

 

Farní knihovna, která prošla v minulém roce díky ochotným 
dobrovolníkům rekonstrukcí kompletní a rekatalogizací, bude od října 
opět otevřena pro farníky v pravidelné knihovní výpůjční hodině 
vždy v úterý od 18 hodin. Velký dík všem, kdo se zapojili do 
rekatalogizace přeskladnění knih!  Zájemci o knihovnickou službu, 
hlaste se ve farní kanceláři na Info@farnostsalvator.cz. 

 
 

http://www.vkhpraha.cz/
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DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  A RE KOLEKCE  
(ŘÍJEN - PROSINEC 2013) 

 
Zájemci o křest a o biřmování pozor!  Již známé termíny víkendů pro účastníky Kurzu 
základů víry do konce r. 2013 jsou 22.- 24. listopadu, 29. listopadu – 1. prosince a 13.-15. 
prosince Víkendy se konají v Kolínském klášteře, podrobnější informace na úterních 
setkáních (viz Kurz základů víry) a na farním webu.  
 

 
Všechny nabízené kurzy se konají 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. Účastnit se mohou jak věřící křesťané, tak i tzv. 
nevěřící, hledající nebo praktikující v jiných duchovních tradicích než je křesťanství. Počítá se i 
s naprostými začátečníky, pokud není uvedeno jinak.  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. 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.  Další informace na emailu  meditace@gmail.com, ptáte-li se na konkrétní kurz, 
uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. 
 
Přihlašujte se emailem na adrese meditace@gmail.com a uvádějte v předmětu zprávy číslo 
kurzu. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz samostatným emailem. 
 
 

 
Z exercicií Praha svatováclavská – u hodin ve věži Plečnikova chrámu (foto MS) 

 

mailto:meditace@gmail.com
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Kurz 009  Mezi duší a Duchem 1 (3 dny)  OBSAZENO 
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)  OBSAZENO 
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 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 
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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 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 

 

 

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. 
Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi 
zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání. 

st 18.00 Eucharistická oslava. Celebruje Petr Glogar OCD, Václav Ventura (KTF 
UK). 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. 1 krát 
měsíčně. 

 

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). 

 

ŘÍJEN NA KARMELU 
 

 
7.10 

 
20.00 

Křest knihy Ivy Folajtárové „Tam, kde letí havrani“ 

 

 
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).  

 

http://www.cestanahoru.org/
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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 Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další) 

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  Ř Í J E N  2 0 1 3  
 

2.10. St 15.00 Zádušní mše sv. za Prof. MUDr. Radanu Königovou, CSc 

5.10. So 10.00 
Primice o. Antonína, trapisty ze Sept-Fons – salvátorského 
farníka a biřmovance. 

8.10. Út 19.00 
Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku. Mši 

doprovodí schola. Následuje pohoštění v sakristii. 

9.10. St 17.30  
„Vítání nových občánků“ – orientační schůzka nabídne nově 

příchozím seznámení s lidmi a aktivitami v Akademické farnosti Praha. 

10.10 Čt 18.00 
Síla obrazu. Obraz, hudba, jazyk a neurovědy. Hostem debatního 

večera z tematického cyklu bude Prof. Cyril Höschl. 

16.10. St 19.00 Filmový klub: Pozice dítěte (Velký sál Městské knihovny) 

17.10. Čt 18.00  
Síla křesťanské architektury.Hledání výrazu pro moderní dobu. 
Interaktivní přednáška Ing. arch. Norberta Schmidta, vedoucího 
Centra teologie a umění při KTF UK  

21.10. Po 18.00 Schůzka salvátorských dobrovolníků 

31.10. Čt 18.00 

Obraz člověka: lékařské vědy vs. teologie.  

Přístupy k psychospirituální krizi jako symptomu dnešní doby.  

Dialog psychoterapeuta Michala Petra a teoložky Denisy Červenkové 
moderuje Michal Ježek 
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