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Vážení a milí,
během doby adventní se každoročně
musíme vyrovnávat s tím, že jako věřící
„holt žijeme s tajemstvím“ (podobnost
s existujícím knižním titulem je čistě náhodná). Tajemství je pro nás neprobádatelná hlubina, do které tu a tam můžeme nahlédnout, a permanentně nám
hrozí, že do něj přepadneme jako do
studny. Žít s tajemstvím totiž znamená,
že nevíme přesně, kde má své hranice.
Takže těžko poznáváme, zda jsme
uvnitř, nebo venku. A je vůbec nějaké
uvnitř a venku?
Když se projdeme kolem kostela, chrámu, kolem posvátného místa, můžeme
snadno zjistit, jaký má tvar a jak je rozlehlý. Můžeme si jej osahat a zjistit, kde
ono posvátné končí a kde začíná takzvaně profánní, kde končí svět víry
a zbožnosti a kde začíná takzvaný „svět“. Lze učinit jasný řez mezi zdivem a hlínou okolo.
Můžeme i podkopat základy, abychom viděli, jak je posvátný prostor vtištěn do přírody. Můžeme si ten posvátný prostor doslova změřit. Skvěle se to podařilo v sedmdesátých letech
v Mostě při téměř kilometrovém přesunu kostela Nanebevzetí Pany Marie – bylo to přesně deset tisíc tun posvátného prostoru. Lze však takto uvažovat? Lze posvátné změřit, zvážit, případně uzavřít do nějakých kontrolovatelných hranic?
Při podrobnějším pohledu na rozpukané zdivo a přírodu, deroucí se dovnitř nás může napadnout – kde doopravdy končí chrám a posvátný prostor? Končí ohradní zdí nebo nějak proniká
své okolí? A naopak - participuje na něm nějakým způsobem jeho okolí?
Co všechno je součástí tohoto koncentrovaného posvátna? Podíváme-li se na materiál,
z něhož je posvátný prostor vytvořen a zabydlen – je to vypálená hlína, v lomu vylámaný kámen, poražené stromy, …. zdánlivě chaotická příroda, přetavená lidským rukama v cosi pro
nás zdánlivě více smysluplného, obdařeného duchem a řádem.
Ovšem co takový plevel ve spáře cihly? Brouk, který podlezl práh kostela, …a co teprve člověk, který nevědomky vstoupil? Kdo je uvnitř a kdo je venku?

Na mnoha poutních místech se nám do okolí rozebíhají sochy světců, křížové cesty
spojují města s Kalváriemi na kopcích. Posvátné a profánní se spojuje a mísí. Parafrázovanými slovy Romana Guardiniho, celý nám známý a blízký svět je minimálně do konce novověku
obepnut jako obručí celou sítí posvátných míst. Posvátné jako by se chtělo rozeběhnout do
světa. Tato soustava posvátných míst však, jak tušíme, ukazuje za sebe a nad sebe – k již
zmíněnému tajemství. Tušíme také, že toto tajemství nelze vlastnit. Lze je tedy alespoň nějak
zakotvit v tomto světě či mu dát institucionalizovanou podobu?
Mnozí věřící lidé bez ohledu na příslušnost k náboženské skupině si myslí, že ano.
Mnozí další se proto ptají po konkrétních hranicích. Chtějí vědět, kdo je uvnitř a kdo venku.
Teolog Karl Rahner přišel před půlstoletím s tehdy provokativní myšlenkou anonymních křesťanů. Určitě to není myšlenka dokonalá, ale to podstatné, co chce říci je, že klíče od posvátného nedrží jen vyvolení, tedy ti, kdo se za ně považují, ale že Bohu jsou mezi lidmi blízcí ti,
kdo žijí čestně a následují hlas svého svědomí. Že je třeba se bránit tomu exkluzivismu, který
říká my a oni, čisté a nečisté, církev a svět, víra a ne-víra, a že není dobré vytvářet nové hranice a opony.
Naštěstí jsou tyto hranice prostupné jako membrána buňky – „Duch vane, kde chce“.
A díky Bohu nelze s jistotou říci, co nebo kdo je uvnitř a kdo venku. „Kdo vejde skrze
mě, …. bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“ (Jan 10,9). Podstatou toho, co jako
křestané rozumíme Tajemstvím, je totiž sebesdělení, vycházení ze sebe. A nejmocněji se tato
skutečnost vyjevila v čase, který dnes nazýváme Vánočním.
A tak je výzvou i pro nás, a to nejen v adventní době - vycházet ze sebe, překračovat
hranice svého malého světa směrem k druhým a snažit se nacházet posvátné i ve věcech
všedních.
Martin Staněk

P.Karel Satoria v diskusi s P.Janem Regnerem v sakristii (foto M.Benda)
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AK TUAL ITY
VLADIMÍR BURIAN: SVĚTLO PRO ADVENT
Advent je dobou očekávání, dobou tušení nového, dobou přípravy a ztišení… Prostor akademického kostela Nejsv. Salvátora ponoří na celý tento předvánoční čas do nové světelné atmosféry výtvarník – light designér Vladimír Burian. Většina kostelů je dnes přesvícena tvrdým
umělým světlem, které často potlačuje živost původní myšlenky, jak měl daný interiér působit,
jak by se měl světelně proměňovat během dne, během roku ale i v závislosti na příslušné liturgické době či konkrétním svátku. Světelná intervence Vladimíra Buriana je jemná, odebírá
prvoplánové přímé nasvícení a vnáší do prostoru drobné chvění vlastní živému světlu svící.
Projekce na hlavní oltářní obraz také nechce upoutávat sama na sebe, ale naopak poodkrýt
krásu a vnitřní dynamiku tohoto věky zašlého, přesto však stále krásného obrazu.
Vladimír Burian se profesionálně věnuje divadelnímu svícení (Ponec, NoD a Alfred ve dvoře) a
světelnému designu. Působí také jako pedagog na pražské HAMU. V prostředí Nejsv. Salvátora se Vladimír Burian nepohybuje poprvé. Kostel zde rozzářil již dvakrát během koncertů orchestru BERG, spolupracoval letos jak na projektu nezvyklé hudebně prostorové adaptace
Písně písní, tak na následné Noci kostelů. Jeho zdrženlivý, empatický, a právě proto velice
působivý přístup k prostoru přivedl místní farnost k myšlence požádat ho, zda by se nepokusil
znovu světelně proměnit chrám i pro každodenní bohoslužby.
Debatní setkání s Vladimírem Burianem nad problematikou světla v sakrálním prostoru a společná reflexe aktuální světelné intervence proběhnou po večerní mši 3. neděle adventní
(gaudete) 15. prosince 2013 v cca 21:00 hodin v sakristii kostela. Debaty se účastní také Tomáš Halík a Norbert Schmidt.Pořadatelé: Akademická farnost Praha a Centrum teologie a
umění při KTF UK.

TOMÁŠ HALÍK: ŽÍT S TAJEMSTVÍM
V nakladatelství Lidové noviny v těchto dnech vychází nová kniha Tomáše
Halíka s ilustracemi Patrika Hábla – obálku zdobí část oltářního obrazu,
který zakryl během letošní postní doby hlavní oltářní plátno. Kniha předkládá klíčové myšlenky z publikací Tomáše Halíka z posledních patnácti let
jeho tvorby utříděné do dvou svazků podle nejzávažnějších témat, jimž věnoval pozornost. V tomto prvním díle jsou to především centrální otázky
víry, zrající v neustálém rozhovoru s pochybností a nevírou. V omezeném
množství bude kniha k dispozici po mších v naší sakristii, a pokud bude
dosud žijící autor přítomen, zájemcům knihu rád podepíše.

ADVENTNÍ RECITÁL V KRYPTĚ - VÁCLAV RENČ: POPELKA NAZARETSKÁ -

6.12.

19.00

Srdečně zveme na literárně-hudební večer, který se uskuteční v pondělí
16. prosince 19.00 v Kryptě. Na programu je básnická skladba Václava
Renče Popelka Nazaretská, kterou psal autor v době svého věznění.
V úvodu zazní krátká charakteristika básníkovy spirituality. Skladby pro
sólové housle hraje Eva Nachmilnerová, recituje Michal Ježek.
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FILMOVÝ KLUB: VELKÁ NÁDHERA / La Grande bellezza - 11.12. 19.00
Itálie - Francie 2013, Paolo Sorrentino, italsky, české
titulky, 142 min.
Po obrazově i hudebně atraktivní road-movie Tady to
musí být (2011) sahá Sorrentino po osvědčených
prostředcích svého jedinečného filmového stylu a opět
přináší vizuálně podmanivé komediální drama o
hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně
plynoucím časem a stárnoucím tělem. Příběh
stárnoucího spisovatele a novináře Jepa zasazuje
Sorrentino do prostředí "třpytivé" vysoké smetánky podmanivého Říma a po vzoru filmových
velikánů Federica Felliniho a Michelangela Antonioniho podává kritiku současné společnosti,
žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Zoufalý Babylon zbohatlíků, politiků, zločinců,
filmových hvězd, umělců, intelektuálů, ale i komplikovaných i nestálých vztahů ožívá v
starověkých budovách a gigantických vilách Říma a sledujeme ho očima rozčarovaného Jepa,
věčně se utápějícího v poháru gin tonicu a ve víru nekonečných party. A nad tím vším stojí
Řím jako krásná, avšak mrtvá diva. 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

BENEFIČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY PRO SIRIRI – 11.12. 19.00
Jako každoročně i letos si Salvátorská schola připravila předvánoční vystoupení na podporu
charitativního projektu. V podání Salvátorské scholy a jejích přátel zazní rorátní zpěvy a
koledy evropských národů.
Tentokrát bude výtěžek z benefice věnován na podporu humanitární organizace SIRIRI o.p.s.,
česká nezisková organizace pro rozvojovou spolupráci ve Středoafrické republice, která
pomáhá v duchu hesla "Lepší, než někomu darovat rybu, je naučit ho, jak ryby lovit".
Podporuje projekty ve školství, zdravotnictví, zemědělství a v sociální oblasti. Po koncertě vás
zveme na předvánoční povídání s Ludmilou Böhmovou, která několikrát navštívila
Středoafrickou republiku a má k této chudé, ale krásné zemi hluboký vztah. U čaje a cukroví
promluví třeba i o tom, jak vypadají Vánoce za rovníkem.
Na místě bude možné zakoupit zboží z benefičního obchodu Ruku v ruce, který je jedním ze
zdrojů financování našich projektů. Vánoční dárek si jistěvyberou milovníci afrických
rukodělných výrobků i originální české módy. Více informací www.siriri.org

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNICE - 14. 12.
Skupinka
salvátorských
dobrovolníků
zve
všechny
zájemce
k předvánoční návštěvě nemocnice. Letos se vypravíme do Střešovické
nemocnice s nedlouhým tvořivým a hudebním programem. Proto
prosíme především hudebníky ochotné se připojit a vzít nástroj ke
společnému muzicírování, aby se hlásili ve farní kanceláři
(platenikova@farnostsalvator.cz). Přesný čas návštěvy oznámíme na
farním webu po upřesnění s příslušným oddělením nemocnice.

BENEFIČNÍ KONCERT ORCHESTRU A SBORU UNIVERZITY KARLOVY – 18.12. 19.30
Již tradiční Rybova Česká mše vánoční v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy zazní
letos ve prospěch občanského sdružení Vodicí pes, jehož pracovníci trénují asistenční psy pro
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zrakově postižené. Brněnská škola vodicích psů slouží zrakově postiženým lidem, kteří chtějí
posílit svoji samostatnost a nezávislost na okolí a chtějí se i přes svůj zrakový handicap co
nejlépe zařadit do běžného života.
Během odpoledne můžete navštívit prezentační stánek sdružení na Betlémském náměstí, kde
budou mít kolemjdoucí příležitost se blíže seznámit se službou vodících psů i vyzkoušet si
jaké to je jít nevidět.
Účinkují: Jana Lesná- soprán, Dana Šťastná - alt, Michal Foršt - tenor, Petr Sejpal -bas,
Marika Pečená - varhany, Sbor a Orchestr UK v Praze diriguje Haig Utidjian.

PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO FILIPÍNY – 19.12. 19.00
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Filipínské republiky, Filipínsko- českou asociací a
Waldorfským lyceem v Praze pořádáme v rámci předvánočních benefic rovněž mimořádný
koncert na pomoc obětem nedávného tajfunu na Filipínách. Koncertu pěveckých sborů
Waldorfského lycea v Praze pod vedením Mgr. O. Ševčíka se zúčastní a výtěžek
dobrovolného vstupného osobně převezme Chargé d'affaires Jed Dayang. Přijďte podpořit
oběti tajfunu, pozvěte své přátele a známé!

19.12.

OD

9.30 DO 16. 30

SE KONÁ VELKÝ PŘEDVÁNOČNÍ ÚKLID KOSTELA

včetně instalace stromků a Betléma. Prosíme dobrovolníky o pomoc!

POZVÁNÍ K PĚŠÍMU PUTOVÁNÍ DO JERUZALÉMA 2014
Po velkém ohlasu na poutní duchovní cesty do Izraele pořádané ve spolupráci Akademické
farnosti a CK Křížek v uplynulých letech srdečně zveme i v roce 2014 na osmidenní pěší
putování Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech v termínu 30. 3. – 6. 4. 2014. Duchovní
doprovod P. Petra Vacíka SJ bude tvořit rámec této neobvyklé duchovní cesty – pěšího
výstupu Judskými horami a Judskou pouští do Jeruzaléma. Uzávěrka přihlášek je stanovena
na 20. února 2014, avšak již v tuto chvíli je obsazena část její kapacity.
Hlásit se můžete u Jany Pláteníkové (platenikova@farnostsalvator.cz), popř. přímo u
spolupořádající CK Křížek (info@ckkrizek.cz). Bližší informace k oběma cestám získáte
z přiložených letáků, popř. na adrese www.ckkrizek.cz

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
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
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podpora přirozeného uspořádání mateřského života, která může vést k odhalení velkého
duchovního potenciálu, jež může být novým impulzem na duchovní cestě ženy.
Setkávání 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.
Nejbližší setkání: 18. 12. 2013

SALVÁTORSKÉ SPOLEČENSTVÍ RODIN
Cílem této nové salvátorské aktivity bude poskytnout rodinám
s dětmi příležitost pravidelně se setkávat a povídat si o víře.
Jako velmi podstatné vidíme i to, že děti tak získají příležitost
seznámit se s křesťanskými vrstevníky. Představujeme si
společenství 3–6 rodin s dětmi ve věku 7–12 let, které by se
scházelo u Nejsvětějšího Salvátora jednou za 14 dní, nejlépe
vždy ve čtvrtek od 17.00 do 19.00.
Program by mohl vypadat třeba takto: od 17.00 do 18.00
jeden z rodičů probírá s dětmi nějaké téma podle dohodnutých
katechetických materiálů; ostatní rodiče (ve vedlejší místnosti)
se modlí breviář, povídají si o stejném tématu apod. Od 18.00
do 19.00 následuje společné agapé z donesených zásob.
Záštitu a podporu této aktivitě poskytuje pastorační asistent
Martin Staněk, ale svou činnost – včetně přípravy programu –
si společenství organizuje samo.
V adventní době bychom rádi shromáždili seznam zájemců a
sešli se na informační schůzce. Od ledna bychom chtěli
zahájit pravidelná setkání.
Prosíme všechny zájemce, aby se obraceli na Daniela
Soukupa, a to i v případě, že jim čtvrteční termín nevyhovuje.
Pokud se ukáže, že by takovýchto salvátorských společenství
mohlo vzniknout i víc, zájemce propojí a organizaci jejich společenství by byla na nich.
Koordinátor: Daniel Soukup d.soukup@centrum.cz, www.facebook.com/daniel.soukup.5815

P R AV I D E L N Á

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 (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství vede
Pavel Svačina a Jozef Matějička
Ve středu 18.12. bude neformální předvánoční diskusní setkání přátel
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Krypty, kde je možné mj. vznést a diskutovat všemožné náměty a dotazy na fungování
Společenství Krypta. Sraz v 19.00 před sakristií, místo bude upřesněno včas na webu
http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/. Po vánočním klidu se sejdeme 8.1. při standardním
programu.

SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin
v sakristii. V prosinci schola zazpívá adventní roráty v úpravě Petra
Chaloupského pří nedělní mši svaté 1.12. a poté v úterý 3.12. Ve
středu 11.12. se uskuteční Adventní benefiční koncert salvátorské
scholy a jejích přátel pro Siriri.
SALVÁTORSKÁ SCHOLA STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁKY! ZVEME POSILY ZEJMÉNA Z ŘAD NOVÝCH
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
19 hodin. Další podrobnosti a aktuality najdete na www.lazar.borec.cz,
Kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824

FARNÍ

KNIHOVNA

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

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Večerní programy ve Studentském centru Sabinova 4, začátky od 19h:
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2.12. PoVyK: World Youth Day - Rio de Janeiro 2013
Můžete se těšit na promítání fotek (a možná pár videí), které dokumentují zážitky české
skupinky na setkání v Brazílii. Vyprávění se zaměří na zážitky účastníků, kdy objevovali úplně
nový svět. Díky pobytu v rodinách poznali brazilskou kulturu skrz na skrz a díky jejich
otevřenosti si zde také získali i mnoho přátel. Nebudou samozřejmě chybět ani zážitky z
hlavního programu v Riu a úryvky z některých papežových promluv.
5.12. Duchovní večer: Škola modlitby s manželi Muchovými
Modlitba by měla být jedním ze základů života křesťana. A přesto se nám často nedaří ji
prožívat tak, jak bychom chtěli. Přijďte se zamyslet a dozvědět se o ní něco nového, či si
uvědomit něco už dávno zapomenutého
12.12. Duchovní večer - Modlitba Taizé
16.12. PoVyK, „Porno jako příležitost“
Pornografie se dnes svým způsobem dotýká většiny z nás. Je problémem, rizikem nebo může
být i výzvou v našem kontaktu s Bohem, s druhými i se sebou samotnými? Podíváme se na
různé aspekty pornografie, na její psychosociální i duchovní souvislosti a na konkrétní otázky,
které před nás pornografie staví. Dotkneme se i tématu sexuální závislosti a dozvíte se, proč
je pornografie ve skutečnosti spíše příležitostí než pokušením.
Každou středu (4. 11. 18. prosince)
Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00. 8.12. bude mši celebrovat Petr Vacík.
Každý čtvrtek (5., 12., 19. prosince.)
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.

6.12., 13.12, 20.12. SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA RORÁTNÍCH MŠÍ V KATEDRÁLE
Srdečně zveme na tradiční páteční roráty do katedrály sv. Víta. Začátek v 5:45 (sraz uvnitř
chrámu před eucharistickou kaplí). Následuje společná snídaně v klášteře kapucínů na Loretě
(z vlastních zásob).
Další podrobnosti o programu naleznete na stránkách www.vkhpraha.cz

Bohuslav Lédl a sbor ze Železného Brodu při prezentaci kompozice „Missa Brod“
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Mons. Romano Rossi, biskup Civita Castelana při soukromé návštěvě v naší farnosti

EXERCICIE

V

KOLÍNĚ

(LEDEN – ZAČ. BŘEZNA 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
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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
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
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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.

AKCE NEJEN PRO SALVÁTORSKÉ
NA KARMELU EDITH STEIN
Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)

19.00

po

20.00

st

18.00

čt

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).
Dialogy (u) karmelitek.
Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s
námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání.
Eucharistická oslava. Celebruje Petr Glogar OCD, Václav Ventura
(KTF UK). Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám řeholní
komunity.
Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. 1 krát
měsíčně.

Jak se k nám na Karmel dostanete: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na
zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22).

PROSINEC NA KARMELU
11.12.
18.12.

st

Četba ze spisů španělského mystika Jana od Kříže.

st

Rekolekce pro kojící matky. Od 10.30 do 16 hod. Přihlášky vždy
do 15. dne v daném měsíci na fassati@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).
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Z K AL ENDÁŘ E FARNO ST I
BOHOSLUŽBY
Neděle

Úter ý

Čtvrtek

A

DUCHOVNÍ SERVIS

mše sv.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost ve věži)
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.30
19.00
20.15-21.00
20.00

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
17.00
18.00-19.00
20.15

úterý

20.15
20.15-21.15
7.00

Středa

19.00

Čtvrtek

19.00
20.00-22.00

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková)
Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)
Výpůjční doba knihovny

Ve čtvrtek 12.12 bude rozšířená možnost svátosti smíření: začátek od 18 hodin.
Ve vánočním období od 23.12. do 1.1. 2014 včetně se kromě nedělních a níže
uvedených bohoslužeb nekoná žádný pravidelný program.

DALŠÍ PROGRAM
4.12.

st

19.30

11.12.
11.12.
15.12.
16.12.

st
st
ne
po

19.00
19.00
21.00
19.00

18.12.

st

19.30

19.12.

čt

9.30 - 16.30

19.12.

čt

19.00

24.12.

út-st

24.00

25.12.
1.1.2014

st
st

14.00
14.00

PROSINEC 2013

Správné jednání a duchovní život.
Debata z mezináboženského cyklu Dialog spiritualit.
Benefiční koncert Salvátorské scholy pro SIRIRI o.p.s.
Filmový klub: Velká nádhera. Velký sál Městské knihovny.
Vánoční besídka – Kafe po mši
Adventní recitál v Kryptě - Václav Renč: Popelka Nazaretská
Benefiční koncert sboru a orchestru Univerzity Karlovy pro o.s.
Vodicí pes - Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Velký předvánoční úklid kostela - s instalací stromků a
Betléma. Prosíme dobrovolníky o pomoc!
Předvánoční benefiční koncert pro Filipíny
Půlnoční mše sv. Celebruje Mons. Tomáš Halík. Bohoslužbu
doprovodí Jiří Stivín a Capella Regia pod vedením R.Huga
Mše sv. – Slavnost Narození Páně
Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
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