
 

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

 

105/listopad           A.D. 2013  

  z d a r m a  
 
 

 
Ze slavnostního otevření Studentského centra VKH na Žižkově 

 

 
Vážení a milí, 
 
přestože listopad začíná vždy „dušičkově“ a bez Mozartova Requiem si jej u Salvátora těžko 
dovedeme představit, byla by škoda při vší úctě ke všem věrným (věřícím i nevěřícím) zemře-
lým nasadit posmutnělý tón. Navíc, když poslední čtenáři budou listovat tímto zpravodajem na 
slavnost Krista Krále! 
Je proč se radovat. Za prvé – počet oněch sto osmdesáti šesti posluchačů při úvodním setkání 
Kurzu základů víry, sedících na zemi i na skříních, nám dává jistotu, že v naší farnosti opravdu  
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o něco důležitého jde (ale to jde koneckonců ve všech farnostech a nejen tam); a za druhé – 
díky neúnavné  péči pražských jezuitů (zvláště nejmenovaných dvou mladšího věku, výška 
cca 175 cm) získalo pražské vysokoškolské katolické hnutí konečně svoje prostory, svůj klub. 
Když se VKH (klub Betánie) v roce 2002 po výpovědi z fary od sv. Ludmily stěhoval k nám do 
sakristie a vymýšleli jsme, jak by se ten zatuchlý sklep (rozuměj dnešní Krypta) dal adaptovat 
na studentské zázemí, nikdo netušil, jak dlouho to těsné spojenectví, trvající od roku 1990, 
vydrží. Díky Bohu to spojenectví trvá a věříme, že i trvat bude. Přestože mě VKH vždy znalo 
jako ironického kritika katolicky laděného mládežnictví a svazáctví (když oni ten hnus nezaži-
li!), vědí, že to tak nemyslím, že mám jen starost a trochu mentoruji. 
V rámci mše k zahájení akademického roku zaznělo v programovém kázání Tomáše Halíka 
kromě jiného to, že již dávno nejsme jedním kostelem v centru, ale spíše duchovním proudem. 
(O co všechno nám jde, je nejlepší si na webu zpětně poslechnout). V tomto proudu si najdou 
místo jak věřící, tak hledající, intelektuálové, technici, přírodovědci, umělci, studenti, senioři, 
introverti i extroverti (mimochodem - všichni si v listopadu přijdou na své). Salvátor měl vždy, 
alespoň nakolik si pamatuji, dvě plíce – městské intelektuály, konvertity, umělce, starší aka-
demiky, „pražáky“ na jedné straně a dvaceti až pětadvacetileté mimopražské praktikující stu-
denty, kterým vyhovuje (nevadí) styl Tomáše Halíka. Ti první měli vždy nejraději kázání a urči-
tou anonymitu, ti druzí, vytržení z mnohdy živých domovských farností, toužili přirozeně po 
společenství stejně smýšlejících, kde je možné si tříbit myšlenky a víru. K té druhé skupině 
jsme se coby (většinou) pražáci a (většinou) konvertité mnohdy chovali macešsky, to je třeba 
si přiznat („no jo, to jsou pořád ty vaši katechumeni a snobský intelektuálové, ale co my?“). 
Ovšem klub Betánie s ironií svého časopisu Byltén (popřípadě Debyltén) svého času také ne-
býval partou uměřených mládežníků. Na druhou stranu se Vysokoškolskému katolickému hnu-
tí podobně jako v dalších velkých městech naší republiky (ale i v zahraničí) daří zachytit mladé 
lidi, studenty, kteří se nespokojí s laciným pozlátkem infantilní víry, chtějí věřit a rozumět a 
chtějí tuto svoji nově oživenou víru, prošlou kritickým ohněm, také sdílet. 
Nesmírně nás všechny těší, že se pražskému VKH po letech částečné stagnace podařilo po-
vstat z popela a dostalo se mu důstojného zázemí studentského klubu. Přijďte a uvidíte. 
 
 

Martin Staněk 
 

 

AKTUALITY 
 
10.11. 20.00  KROJOVANÁ KOSTELÍČKOVÁ MŠE ZE ŽELEZNÉHO BRODU U SALVÁTORA  

Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti nad Železným Brodem byl v době totality těžce 
poškozen vandaly, od r. 1993 jsou na něm prováděny záchranné práce hrstkou místních nad-
šenců, v letech 1996-97 i za pomoci zahraničních a domácích dobrovolníků mezinárodního 
stavebního řádu IBO. Při jejich příjezdu byl uspořádán 1. koncert, aby byla veřejnost sezná-
mena s jeho ubohým stavem a po odjezdu hned další, na ukázku, co vše se za 3 týdny práce 
dobrovolníků udělalo na jeho záchranu. Tak vznikla tradice benefičních koncertů, která měla 
letos už své 36. pokračování. 

Brzy na to byla obnovena v padesátých letech přerušená tradice svatojanských poutí, posléze 
vylepšená doprovodem sboru, který vznikl z nadšenců ze širokého okolí, dokonce až z Prahy. 

Pan architekt Martin Tomešek z místní skupiny ČKA  říká o vzniku originálního hudebního do-
provodu liturgie, který na osobní pozvání P. Tomáše Halíka  „přiváží“ k Salvátoru,  toto: „Minu-
lý rok dostala moje žena nápad uspořádat krojovanou pouť a nečekaně tím nadchla spoustu 
lidí. V červnu 2011 navštívila naše místní skupina ČKA kolegy v Blatnici pod sv. Antonínem. 
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Na Slovácku s živou tradicí lidového zpěvu, hudby a krojů oslovila před sklípkem kamaráda 
Jurky pod rozkvetlou lípou našeho dirigenta pana Bohuslava Lédla, jestli by se nepokusil 
zkomponovat novou mši v duchu krojované pouti. Ten již předtím zkomponoval mši 
k svatojanské pouti, která měla úspěch i u Nejsv. Salvátora. 

Myšlenka našla odezvu. Mše byla koncipována pro "kostelíčkový sbor" a protože s ním na 

různých akcích spolupracují i hudebníci, tak bylo dáno i instrumentální obsazení celé mše. 
(flétna, housle, viola, violoncello, klavír a rytmická sekce). Mše využívá také soprán naší só-
listky paní Evy Lédlové.“ 

 

15. -16. 11.  ŽIVÉ KAMENY  

 

V půlce listopadu se v rámci projektu Živé kameny opět otevřou brány kostela Nejsvětějšího 
Salvátora pro bezplatné komentované prohlídky, a to v pátek 15. listopadu a v sobotu 16. 
listopadu, vždy v době od 10:00 do 16:45. Prohlídky se zaměří na symboliku a teologický 
význam uměleckých děl chrámu a návštěvníkům skrze krásu umění poodhalí krásu víry. K 
návštěvě srdečně zveme všechny zájemce o sakrální umění, věřící i hledající, „bližší“ i 
„vzdálenější“. Chrámem vás provedou mladí lidé z mezinárodního společenství Živé kameny 
(Living Stones), které úzce spolupracuje s jezuitským řádem. Srdečně zveme také mladé lidi, 
kteří by se do projektu sami chtěli zapojit jako dobrovolníci. Není potřeba mít žádné předchozí 
znalosti z dějin umění ani historie. Důležitá je pouze touha podělit se o krásu víry. Více se o 
projektu můžete dozvědět na webových stránkách: http://pietrevive.wordpress.com a 
http://www.jesuit.cz/ nebo na mailu: pietrevivepraga@gmail.com.  

 
 

17.11.  JEDNODENNÍ REKOLEKCE S FILMEM (KARMEL EDITH STEINOVÉ, PRAHA 5) 

Rekolekce s filmem Údolí včel (rež. F. Vláčil, 1967). Dopolední část je věnována tiché 
modlitbě, odpoledne meditujeme s filmem. Doprovází Vladimír Suchánek a sestry karmelitky. 
Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz 

 

 

 20.11.  19.00  FILMOVÝ KLUB SERIÓZNÍ MUŽ / A SERIOUS MAN 

V listopadu uvedeme film Seriózní muž / A Serious Man (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), profe-
sor fyziky na klidné univerzitě na Středozápadu 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 sou-
časně 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  Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 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 

http://pietrevive.wordpress.com/
http://www.jesuit.cz/
mailto:pietrevivepraga@gmail.com
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
http://www.mlp.cz/
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21.11. 18.00  BESEDA O SOCIÁLNÍM UČENÍ CÍRKVE 
 
Beseda, kterou ve spolupráci s Akademickou farností pořádají v sakristii našeho kostela Mladí 
lidovci a VKH Praha je tematicky zaměřena na východiska a závěry sociálního učení Církve. 
Obráží strukturu Kompendia sociálního učení Církve a představuje jednotlivé oblasti zájmu, 
jakož i jejich relevanci v oblasti politické, hospodářské, sociální a kulturní. Jejím cílem je 
seznámit posluchače s danou problematikou a poukázat na její význam pro život věřícího 
katolíka v současné společnosti. Po přednášce následuje diskuze účastníků na dané téma. 
Přednášejícím je Mgr. Pavel Mareš, redaktor Karmelitánského nakladatelství, člen pracovní 
skupiny pro studium sociální nauky Církve při ČBK. 
 
 

 
II. VÝZVA SALVÁTORSKÝM UMĚLCŮM  

Výstavní rada plánuje v lednu 2014 uspořádat druhý Salvátorský salon, výstavu otevřenou 
tvořivým farníkům a příznivcům naší akademické farnosti, kteří by chtěli představit svá díla na 
ochozech kostela. 

Stejně jako v prvním ročníku, který se konal v lednu 2012, se mohou přihlásit výtvarní 
profesionálové i amatéři, autoři všech věkových kategorií i uměleckých názorů. Účast není 
omezena ani tématem, žánrem, nebo výtvarnou technikou (včetně fotografické). Porota 
sestavená z členů výstavní rady pak vybere z nabídnutých prací kolekci, která bude v lednu 
2013 v kostele zveřejněna. 

Zveme všechny zájemce, aby se přihlásili do přípravného kola, ve kterém se ukáže, zda má 
Salvátor dostatek uměleckých sil, aby se původní Salvátorský salon změnil v Salvátorské 
bienále. 

Přihláška musí být řádně vyplněna dle pokynů na příslušném formuláři, který naleznete na 
webu farnosti. 

Přihlášky je možné odevzdat v tištěné formě v sakristii Nejsvětějšího Salvátora nebo 
v elektronické formě na adresu fassati@farnostsalvator.cz do neděle 24.11. 2013. 

O výběru účastníků by měla porota rozhodnout do 12.12.2013. 

LVI A LVICE SALONŮ, NEVÁHEJTE!!! 

 
 
 
CYKLUS DEBATNÍCH VEČERŮ TECHNIKA VS. ČLOVĚK   

V říjnu a listopadu probíhá cyklus čtvrtečních večerů věnovaných tématu zrychlujícího se 
technologického vývoje a jeho vnímání. Série moderovaných večerů chce prozkoumat jeho 
vliv s pomocí předních českých odborníků, zhodnotit způsoby, kterými nás užívání technologií 
vnitřně utváří a naznačit cestu pro spiritualitu 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. Program jednotli-
vých večerů najdete v kalendáři a na farním webu. 

mailto:fassati@farnostsalvator.cz
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UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU PROGRAMU ZÁVĚREČNÉHO VEČERA CYKLU:  
14. 11. 18.00  SPIRITUALITA PRO NAŠI DOBU  
Dialog duchovních P. Karla Satorii a P. Jana Regnera SJ. 

 
V dnešní technizované době se nám svět jeví jako servis pro naše potřeby. Přistupujeme tak 
ke společnosti, často i k druhým lidem, ostatně Boha si pleteme s paní sekretářkou. Jak si 
máme ve světě - kde jsme si zvykli na servis všeho druhu - utvářet živou spiritualitu? Jakou 
roli mají mezi všemi automaty, systémy a technologiemi hrát křesťané, potažmo církve? 

 

 

25.11 SETKÁNÍ S MEZINÁRODNÍ KOMUNITOU JERUZALÉM 

Již podruhé máme možnost se setkat se zajímavým mnišským společenstvím, které od svého 
založení v roce 1975 kombinuje hloubku kontemplativní tradice se životem uprostřed velko-
měst (Paříž, Brusel, Řím, Florencie, Montreal, Varšava).  

V našem kostele bude možnost se účastnit od 18.30 chorálních nešpor, poté následuje před-
náška bratra Benedikta o mnišství uprostřed velkoměsta a debata se členy varšavské komuni-

ty. 

 
NOVÝ PROGRAM PASTORAČNÍ PÉČE PRO SALVÁTORSKÉ RODINY 
 
Akademická farnost Praha směřuje svou pastorační péči především na studenty a učitele 
pražských vysokých škol. Zkušenost však ukazuje, že salvátorským "absolventům", kteří 
zakládají rodiny, chybí program šitý na míru jejich potřebám, aby mohli tento rodinný rozměr 
duchovně reflektovat a rozvíjet a současně neopouštět svou farnost, ve které se cítí z mnoha 
důvodů doma.  
Kvůli velké poptávce jsme se proto rozhodli podpořit vlastní aktivitu rodin poskytnutím prostoru 
a záštity.  V současné době se můžete zapojit do dvou níže popsaných programů pro rodiny. 
 

CYKLUS REKOLEKCÍ PRO KOJÍCÍ MATKY – JAK PŘEŽÍT MATEŘSTVÍ A VYTĚŽIT Z NĚJ 

MAXIMUM  
 
Pro velký zájem otevíráme nový cyklus rekolekcí a neformálního setkávání zaměřený na 
rozvoj a podporu duchovního života v období raného mateřství. Motto "jak přežít mateřství" 
naznačuje, že v tomto křehkém a po všech stránkách náročném období je potřeba především 
podpora přirozeného uspořádání mateřského života, která může vést k odhalení velkého 
duchovního potenciálu, jež může být novým impulzem na duchovní cestě ženy.  
Setkání bude probíhat každou poslední středu v měsíci na Karmelu v Jinonické 22, Praha 5 - 
od 10.30 do 16.00. Budou se střídat přednáškově meditační setkání s neformálními, při 
kterých bude možné sdílet probraná témata (ale i jiná rodičovská) a současně se nechat 
inspirovat a vyrobit praktické věci pro děti a domácnost. 
Děti do 1,5 roku (po domluvě výjimečně starší) budou mít zajištěné hlídání, ovšem nebudou 
zcela mimo dosah matky. Oběd vlastní, možnost ohřevu v mikrovlnné troubě a varné konvici. 
Příspěvek na provoz a hlídání 150 Kč..  
Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na fassati@farnostsalvator.cz, další info na webu 
farnosti nebo Facebooku. 
 

mailto:fassati@farnostsalvator.cz
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Nejbližší setkání: 27.11. 2013. Téma: Jak přežít mateřství I. /Nacházet Boha ve všech 
(mateřských) věcech/ (Karmel Edith Stein – Jinonická 22) 

 
PŘIPRAVUJEME: Pravidelné každotýdenní setkávání rodičů a starších dětí v sakristii u Salvá-

tora (od prosince).  

 

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 hodin v Kryptě kostela Nejsvětějšího 
Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie).  
Společenství vede Pavel Svačina a Jozef Matějička. Více informací  na  
nebo společenstvíkrypta.wordpress.com 
 

 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem 
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin 
v sakristii. V listopadu schola doprovodí úterní mši svatou 5.11. 
Zazní zpěvy pravoslavných bratří. 

 

POZOR!  SALVÁTORSKÁ SCHOLA STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁKY!  

ZVEME POSILY ZEJMÉNA Z ŘAD DNOVÝCH STUDENTŮ A FARNÍKŮ  
Zájemci hlaste se u sbormistra Michala Reisera  michalreiser@centrum.cz , tel. 608 178 020. 
 
 

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 společenství          
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:michalreiser@centrum.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   

4.11. PoVyK - Pondělní Vysokoškolský Klub ve Studentském centru VKH (Sabinova 4) od 19 
hodin. Hostem bude Luděk Trlida se svým tématem "Ze závislosti ku svobodě" aneb "Jsou 
malé a velké závislosti, i malých se člověk vzdává těžko... ale dá se dostat z područí 
velkých?". Luďkovi Trlidovi je 39 let. Je vyučen elektromechanikem, střední školu neukončil 
kvůli počínající závislosti na drogách, které bral 17 let. A nyní říká: „Pán Ježíš si mě našel a já 
Jeho a ve 29 letech jsem se začal obracet na víru“. 
 
14.11. 
Duchovní večer, "Setkání nad Biblí". Moderátorem bude P. Jan Regner. Začínáme v 19 hodin 
ve Studentském centru VKH (Sabinova 4). 
 
18.11. 
PoVyK - Pondělní Vysokoškolský Klub ve Studentském centru (Sabinova 4) od 19 hodin. 
Hostem bude Alžběta Žáková s tématem "Rok mezi africkými kluky z ulice". Jak se malé dítě 
stane čarodějem? Jak vypadá africká mše? Co znamená muzungu? Jak chutnají housenky? 
Kolik stojí v Kongu nevěsta? A hlavně, jak se člověk dostane k dobrovolničení v rozvojové 
zemi a jaké radosti a strasti ho tam čekají? 
 
28.11. 
Duchovní večer, téma bohužel ještě není potvrzeno. Je ale jisté, že se bude konat ve 
Studentském centru VKH (Sabinova 4) od 19 hodin. 
 
Každý čtvrtek  (7., 14., 21., 28.11.) 
Přijďte se osvěžit dobrým čajem, popovídat si, nebo jen tak v klidu posedět. Čajovnu VKH 
najdete ve Studentském centru VKH na Sabinově 4. Začínáme v 19 hodin. Pokud je však ten 
den Duchovní večer, pak se začátek posouvá na 21 hodin. 

 
Další  podrobnosti o programu naleznete na stránkách www.vkhpraha.cz  

 

 

Dne 17. listopadu pořádá VKH již  tradičně  studentskou pouť (věkem neomezenou) na 
památku tohoto významného dne. Sraz bude v ranních hodinách na Hlavním nádraží, odkud 
se vyrazí vlakem za Prahu na samotné místo pouti. Zakončena bude mší svatou. Návrat do 
Prahy je plánován v odpoledních hodinách.  

Podrobnosti blíže datu na www.vkhpraha.cz 
 

 
 

FARNÍ  KNIHOVN A  
 

Farní knihovna je otevřena pro farníky v pravidelné knihovní výpůjční době vždy v úterý 
18.00 – 19.00 a ve čtvrtek 20.00 – 22.00. Velký dík všem pomocníkům dobrovolníkům! 
Zájemci o knihovnickou službu, hlaste se Ireně Boumové  (irena.boumova@centrum.cz 

 

http://www.vkhpraha.cz/
http://www.vkhpraha.cz/
mailto:irena.boumova@centrum.cz
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ A REKOLEKCE  
 
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.  
 

 
 

29 .11 .  –  1 .12 .  R E K O L E K C E  P R O  B Ý V AL É  B I Ř M O V AN C E  
Rekolekce na téma  "Rozlišování na duchovní cestě", doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.  
Podrobnější informace a přihlášení na emailu muchova@farnostsalvator.cz 
 

 
 

EXERCICIE  V  KOLÍNĚ  
(L E D E N  –  Z AČ .  B Ř E Z N A 2014)  

 
Následující exercicie se konají v klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité 
jako exerciční dům ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Je to malý barokní 
klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem 
na adrese meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. 
Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete 
nás také na Facebooku jako skupiu „Kolínský klášter“. 
 
Kurz 022 Mezi duší a Duchem 1 (3 dny) 
9.-12.1.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne 
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě 
a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření 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 rekolekce 
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 023 Sádhana pro pokročilé (3 dny) 
16.-19.1.2014, čtvrtek 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 meditativní bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Není vhodné pro 
začátečníky, kteří se ještě nikdy nezúčastnili kurzu meditace Sádhana. Doprovází P. Jan 
Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
1.180,- Kč. 
 
Kurz 024 Devotio postmoderna aneb Úvod do všeho (2 dny) 
24.-26.1.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 

mailto:muchova@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Duchovní cvičení inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna, které se snažilo obnovit 
praxi modlitby a vnitřního života. Dnes jde o praktický zácvik do elementů křesťanské 
zbožnosti a duchovních cvičení. Vhodné jako základ zejména pro zájemce bez předchozí 
zkušenosti s modlitbou či meditací. Doprovází ThLic. Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Cena 
ubytování s plnou penzí 980,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780,- Kč. 
 
Kurz 025 Filmové exercicie (4 dny) 
29.1.-2.2.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Filmová verze Ignaciánských exercicií. Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí 
s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. 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 026 Kontemplativní víkend (3 dny) 
6.-9.2.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne 
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro 
začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří 
potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. 
Doprovází s. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč. 
 
Kurz 028 Ignaciánské mini-exercicie (2 dny) 
21.-23.2.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Víkendový kurz nabídne příležitost ke ztišení a duchovní přípravu před začátkem postní doby. 
Součástí budou krátké body k meditaci nad biblickými texty, individuální doprovázení a 
meditativní 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. 
 
Kurz 029 Exercicie s otci pouště (3 dny) 
27.2.-2.3.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne 
Duchovní cvičení povede především dominikánka Sr. Edita Mendelová, teoložka specializující 
se na spiritualitu pouštních otců. K meditacím budou sloužit texty a impulzy staré křesťanské 
patristické tradice. Možnost osobních rozhovorů se sestrou Editou nebo Petrem Vacíkem SJ. 
Cena ubytování s plnou penzí 1.470,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180,- Kč. 
 
Kurz 030 Víkend mezi duší a Duchem II. (2 dny) 
7.-9.3. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší 
a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak 
měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti 
v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se 
zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. 
Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen 
pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.280,- Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.080,- Kč. 
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Z požehnání studentského centra VKH (zleva P.Jan Regner a Mons.Tomáš Halík) 
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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. 
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). 

 

LISTOPAD NA KARMELU 
 

4.11. 20.00 Kaštanové posvícení. Na zahradě pečeme kaštany, k zapíjení se 
hodí svařené víno, ovšem i veškeré další zajímavé plody podzimu 
jsou vítány. Je možné se připojit už v 19:00 na eucharistii, které 
předsedá Libor Ovečka. 

 
 
18.11. 

 
20.00 

Autorský večer na téma Doteky. Foto, obrazy a objekty, tanec, 
hudba, próza i poezie k tématu. 

17.11.  Jednodenní rekolekce s filmem Údolí včel. Dopolední část je vě-
nována ztišení a kontemplativní modlitbě, meditaci s filmem je vy-
hazena odpolední část. Je třeba se předem přihlásit, na medita-
ce@farnostsalvator.cz. 

 
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  

Úterý  

17.00 Pravidelná zkouška scholy 

18.00-19.00 Výpůjční doba knihovny 

20.15 Tichá meditace v kryptě (sr. Denisa Červenková) 

20.15 Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další) 

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) 

20.00-22.00 Výpůjční doba knihovny 
 

 
 

D A L Š Í  P R O G R A M  L I S T O P A D  2 0 1 3  
 
 

2.11. So 19.00 Mše sv. za zemřelé - Requiem W.A.Mozarta 

7.11. Čt 18.00 

Technika vs. člověk: Technický jazyk aneb Na počátku bylo 

slovo. Hostem bude Ivan Rynda, sociální a kulturní ekolog a 

bývalý pracovník IT  

10.11. Ne 20.00 
Krojovaná kostelíčková mše. B. Lédl: Missa Brod 

Bohoslužbu doprovodí kostelní sbor ze Železného brodu 

14.11. Čt 18.00 
Technika vs. člověk: Spiritualita pro dnešní dobu. Dialog 

duchovních P. Karla Satorii a P. Jana Regnera SJ. 

15. a 16. 
11. 

Pá 

So 

10.00 -
16.45 

Živé kameny. Komentované prohlídky kostela 

20.11. St 19.00 
Filmový klub: Seriózní muž./ A Serious Man  (Městská 

knihovna) 

21.11. Čt 18.00 
Beseda o sociálním učení církve. Přednáší Mgr. Pavel 

Mareš. Pořádá VKH a Mladí lidovci.  

24.11. Ne 21.15 Kafe po mši 

25.11. Po 18.00 Schůzka salvátorských dobrovolníků (Krypta) 

25.11. Po 18.30 
Setkání s komunitou Jeruzalém  (Nešpory v kostele, poté 

debata v sakristii) 
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