
 

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

107/leden           A.D. 2014  

  z d a r m a  
 

 

 
 

 

Se zvláštním zřetelem a velkým poděkováním všem dobrovolníkům a dobrodincům, kdo se 
v právě uplynulém roce jakkoliv podíleli na chodu naší farnosti, přejeme farníkům, 
návštěvníkům kostela i přátelům vše dobré v novém roce 2014. 

 
Vaši Tomáš Halík,  

Jan Regner, Petr Vacík, Marek Vácha, Martin Staněk, Jana Pláteníková, sestra Denisa, Adéla 
a Petr Muchovi, Robert Hugo, Soňa Kružíková, Sylvie Pavlová, Pavel Šimáček, Martin Hlouch, 

Marek Benda, Michal Tomáška a další….. 
 
 
Vážení a milí, 
 

nový občanský zákoník nám od letošního roku dává „právo usilovat o štěstí“.  Dosud nám to 
ve školách tajili (to aby neklesl leckdy nesmyslný kredit vyučovaných předmětů a naše 
výkonnost), ale nyní je cesta volná. „Brát se o štěstí svoje, své rodiny a blízkých“ se stává 
naším nezadatelným právem. Víme sice, že Fortuna je vrtkavá a už z titulu své „existence“ ji 
nelze žádným způsobem přimět k práci pro nás, ale budeme se aspoň snažit. Kolem hlavy 
nám při té snaze mohou sice létat otravné myšlenky po hranicích štěstí mého a štěstí těch 



2 

 

ostatních, ty ale přenechejme etikům a hurá do toho. Všichni přece chceme být šťastni a „po 
životě plném dobrých skutků“, jak praví svatební obřad, chceme vejít do království nebeského. 
Cože, spása že je vrtkavá jako Štěstěna? Ale kdeže! Ovšem zasloužit si ji dobrými skutky 
nelze, zůstává stále milostí. Zkrátka „mít štěstí“ a „být šťastný“ není totéž.  
Přejme tedy spolu s papežem Františkem trochu té „gratia gratis data“ i ostatním – nejen 
štěstíčko zdravíčko, ale to opravdové „buďte štastni!“ 

Martin Staněk 
PS: jako novoroční úkol můžete najít v kostele místo z titulní fotografie 

 
 

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM PŘED BRANAMI SAKRISTIE 

V minulém roce tým archeologů v čele s Mgr. Havrdou odkryl na Studentském nádvoří zdivo 
severního křídla bývalého dominikánského kláštera, který byl vždy spolehlivě doložen v areálu 
Klementina. Od listopadu 2013 do března 2014 probíhá archeologický průzkum také mezi 
vchodem do naší sakristie a hlavním vchodem do Národní knihovny. Tento průzkum odhalil 
v podstatě očekávané, ale přesto krásné – totiž opěrné zdivo závěru středověké kaple 
(nejspíše sv. Bartoloměje), která mohla sloužit i jako kapitulní síň právě dominikánům, kteří se 
na místě Klementina usadili ve třicátých letech 13. století (viz šipka na Millerově plánu 
Klementina). Pokud nahlédnete do výkopu, uvidíte i cihlovou podlahu z již jezuitského období 
(16. století) či část zdiva předsíně zmiňované kaple.  Dílčí výstupy z výzkumu naleznete 
například zde:  http://www.npu.cz/news/12297-n/ 

 

 

http://www.npu.cz/news/12297-n/
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STATISTIKY 2013 

V uplynulém roce bylo v naší farnosti pokřtěno 33 dětí a 45 dospělých, Svátost biřmování při-
jalo 43 osob, 13 párů snoubenců u nás zahájilo společnou životní cestu vzájemným manžel-
ským slibem. Proběhly rovněž dva pohřby a s jedním z našich farníků – knězem a mnichem 
bratrem Antonínem jsme slavii jeho první mši svatou. 

PŘEDVÁNOČNÍ SÉRIE BENEFIČNÍCH KONCERTŮ  
 
V době vrcholícího adventu jsme v našem kostele uspořádali tři úspěšné benefiční koncerty.  
 První benefice našich „domácích“ – Salvátorské scholy a přátel – zazněla ve prospěch 
humanitární organizace SIRIRI o.p.s., věnující se rozvojové spolupráci ve Středoafrické 
republice a vynesla 8 180 Kč. Vybrané peníze budou použity na podporu projektů ve 
zdravotnictví, školství a sociální oblasti v SAR. Již tradiční Rybova Česká mše vánoční 
v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy vynesla 15 137 Kč pro neziskové sdružení 
Vodicí pes, poskytující sociální službu lidem s těžkým postižením zraku, kteří využívají na 
cestě k samostatnosti vodicího psa. Poslední ze série koncertů, vystoupení pěveckých sborů 
studentů Waldorfského lycea z Prahy 4, přispělo svým výtěžkem obětem tajfunu na Filipínách. 
Koncertu se zúčastnil zástupce Velvyslanectví Filipínské republiky v ČR Jed Dayang. 
 

 

AKTUALITY 
 
VÝLET SPOLKU CESTA DO HUMEN PRAŽSKÝCH - BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER A ŠÁRECKÉ 

ÚDOLÍ  -  NEDĚLE 19. 1. 2014 
 

Mílí farníci, zveme vás na druhý výlet spolku Cesta. Tentokrát ani ne za humna, ale přímo do 
humen pražských. Začneme ranní bohoslužbou v Basilice sv. Markéty a následně si 
prohlédneme Břevnovský klášter a jeho nedávno obnovenou záhradu s oranžérii. Po obědě 
v místním Klášterním šenku vyrazíme na procházku do Divoké Šárky. Délka a trasa procházky 
se přizpůsobí momentálnímu počasí a přáním účastníků výletu. Sraz je v 8:45 před vchodem 
do Basiliky sv. Markéty. Bude možnost se případně připojit jen na odpolední procházku. 
Podrobnější itinerář bude k dispozici na stránkách farnosti. Zájemci, hlaste se prosím na 
emailu: spolekcesta@email.cz 
 
Výletní spolek Cesta má za cíl doplnit Salvátorský program i o pohybovou složku aneb „nejen 
přednáškami živ je člověk“. Máme v úmyslu cca jednou měsíčně vyrazit do zajímavých a snad 
i duchovně inspirujících míst Čech a Moravy, výlet doplnit nějakým textem, či si zkusit meditaci 
v chůzi i vsedě uprostřed luhů a hájů.  Zváni jsou zástupci všech věkových i výkonnostních 
kategorií. 
 
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková  

VERNISÁŽ II. SALVÁTORSKÉHO SALONU 26.1.2014 (21.15) 

Vernisáž již druhého salvátorského salonu představí třináct profesionálních i amatérských 
umělců z řad farníků a příznivců naší akademické farnosti. Stejně jako v prvním ročníku, který 
se konal v lednu 2012, bylo nutné vybrat z mnoha přihlášených autorů. Výstavní rada měla 
nelehký úkol zvolit pouze omezený počet autorů, všem přihlášeným proto děkuje za zájem a 
doufá, že se do budoucna ze salvátorského salonu stane tradice, poukazující na bující umě-
lecký potenciál farnosti. 
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Díla budou přístupna na ochozech kostela vždy v neděli od 15 do 15.30 a od 21 – 21.30 a v 
úterý od 18 – 19 hodin,  a to až do 16. dubna 2014. 

Kurátorka II. salvátorského salonu: PhDr. Pavla Pečinková CSc. 

 

V NEDĚLI 19. LEDNA PŘI VEČERNÍ MŠI  SV. VE 20 HOD SI PŘIPOMENEME 45. VÝROČÍ 

SMRTI JANA PALACHA. 

 

 
FILMOVÝ KLUB: PŘED PŮLNOCÍ / Before Midnight- 15.1.  19.00 

 
 (USA 2013, Richard Linklater, anglicky, české titulky, 
108 min.) 
Jesse a Celine jsou manželé a vychovávají dvě dcery. 
Oba jsou starší, moudřejší, ale také ztracenější. 
Společně tráví letní dovolenou v prosluněném Řecku. 
Jesse tu hledá inspiraci pro další psaní, ale Celine již 
unavuje být mu stále svůdnou francouzskou múzou. 
Jako dárek dostanou od přátel pobyt na jednu noc bez 
dětí v luxusním hotelu na pláži. Jak může pár, který žije 
v dlouholetém vztahu, takový čas strávit? Romantické 

chvíle narušuje neodbytná realita: rozhovory na téma stereotypní rodinný život, výchova dětí, 
práce, nena-plněné sny a přání, zklamání, pomalé vyprchávání lásky. Jejich vztah bude 
prověřen v mnoha nečekaných směrech dříve, než hodiny odbijí půlnoc. 
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 

 

 

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 jsme otevřeli v říjnu 2013 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. Cílem 
rekolekcí pro kojící matky (tedy pro ty matky, které nemohou odložit své velmi malé děti a 

http://www.mlp.cz/
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musí je mít z praktických důvodů blízko) je nejdříve nalézt toto přirozené uspořádání a po té 
nabídnout podporu duchovního života prostřednictvím společného setkávání nad praktickými a 
duchovními tématy slučitelnými s časově náročnou rolí matky batolete (a také vytvořit 
společenství matek, které se budou vzájemně podporovat a sdílet mateřská témata s ženami v 
podobné situaci - proto se předpokládá spíše pravidelná účast). 
  
Setkávání probíhá každou poslední středu v měsíci na Karmelu v Jinonické 22, Praha 5 - od 
10.30 do 16.00. Střídají se přednáškově meditační setkání s neformálními, při kterých je 
možné sdílet probraná témata (ale i jiná rodičovská) a současně se nechat inspirovat a vyrobit 
praktické věci pro děti a domácnost. Připojit se k setkávání kdykoliv. 
 
Děti do 1,5 roku (po domluvě výjimečně starší) mají zajištěné hlídání, ovšem nejsou zcela 
mimo dosah matky. Oběd vlastní, možnost ohřevu v mikrovlnné troubě a varné konvici. 
Příspěvek na provoz prostoru, kde se rekolekce odehrávají a na hlídačku dětí činí 150 Kč. V 
případě, kdy bude nutné zaplatit vyšší cenu za doprovázejícího, bude tato informace připojena 
v anotaci daného setkání.  
Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na fassati@farnostsalvator.cz, další info na webu 
farnosti nebo Facebooku ("Rekolekce pro maminky s dětmi"). 
 
Nejbližší setkání: 29.1. 2014, téma: Jak přežít mateřství III. /Jak se může matka modlit 
 

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.  
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  
 

 

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 (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství vede 

Pavel Svačina a Jozef Matějička Po vánočním klidu se sejdeme 8.1. při 

standardním programu.Více  http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/. 
 
 

mailto:fassati@farnostsalvator.cz
mailto:d.soukup@centrum.cz
http://www.facebook.com/daniel.soukup.5815
http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
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SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem kostele. 
Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin v sakristii. 
V lednu schola zazpívá při úterní studentské bohoslužbě 7.1.  

   SALVÁTORSKÁ SCHOLA STÁLE PŘIJÍMÁ NOVÉ ZPĚVÁKY!  

 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, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. 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  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 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   
 

6.1. PoVyK, Filmový večer 
bude se promítat film s následnou tematickou diskuzí. Jako vždy, v Studentském centru v 
Sabinově 4 od 19hod. 
 
6.1. Tříkrálová návštěva  LDN 
I letos proběhne již tradičně zástupci VKH organizovaná návštěva Léčebny dlouhodobě 
nemocných FNKV. Dobrovolníci se tam vydají k příležitosti svátku Tří králů 6.1.2014.  Kdo by 

mailto:michalreiser@centrum.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:irena.boumova@centrum.cz
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měl zájem se k nim přidat, neváhejte se ozvat na mail: zuzana.klapetkova@email.cz 
 
16.1. Duchovní večer  
Modlitba Taizé, začátek v 19hod ve Studentském centru, od 17.30 bude nácvik zpěvu 
 
20.1. PoVyK, 
Přijďte si odpočinout od zkoušek a nabrat trochu pozitivních emocí. Budeme hrát hru :).  
V Studentském centru na Sabinově 4 od 19hod. 
 
Každou středu (1. 8. 15. 22. 29.) Studentské mše u sv. Ignáce od 19hod. 
 

MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA 
V průběhu měsíců února a března 2014 proběhne pásmo několika večerů na téma "Proč a jak 
modlitba v každodenním životě." Program, který pořádá VKH Praha,vedou manželé Adéla a 
Petr Muchovi. Pro bližší informace a termíny, prosíme, sledujte web http://www.vkhpraha.cz/ 
 

 
Z debaty s autorem „světla pro Advent“ Vladimírem Burianem /první zleva/. (foto MS) 
 

 

EXERCICIE  V  KOLÍNĚ  
(L E D E N  –  Č E R V E N  2014)  

 
Následující exercicie se konají v klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité 
ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům. 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. 

mailto:zuzana.klapetkova@email.cz
http://www.vkhpraha.cz/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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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 
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. Vhodné i pro účastníky „Kurzu základů víry“. 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 
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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. 
 
Kurz 031 Postní rekolekce (2 dny) 
14.-16.3.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Klasická duchovní obnova pro postní dobu. Individuální biblická rozjímání, krátké společné 
impulzy se zaměřením na přípravu na Velikonoce, možnost osobních rozhovorů 
s doprovázejícím. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- 
Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950,- Kč. 
 
Kurz 033 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.A (2 dny) 
28.-30.3.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. 
 
Kurz 034 Karmelitánský víkend (2 dny) 
4.-6. 4. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro 
začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří 
potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje 
karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. 
ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950,- Kč. 
 
Kurz 035 Filmové exercicie (4 dny) 
9.-13.4.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne 
Tento kurz se zaměří na filmy režiséra Terrence Malicka. Tato filmová verze Ignaciánských 
exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně 
jako se to dělá s biblickými texty. Budou zařazeny i krátké přednášky k filmům a možnost 
diskuse. Doprovází Petr Vacík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.890,- Kč. 
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Kurz 036 Velikonoce v kolínském klášteře 
(otevřený příjezd) 17.-21.4.2014 
V tomto víkendu strávíme Velikonoční svátky meditací, liturgií, společnou přípravou na liturgii 
(včetně diskuse) a prací na jarní zahradě. V pondělí vyrazíme pěšky na „Emauzskou“ cestu 
(Lk 24,13-35). Ideální je přijet ve čtvrtek dopoledne, lze však přijet po odohodě i později, 
nejpozději však v pátek večer.Doprovází Petr Vacík SJ.  Cena kurzu vč. ubytování s plnou 
penzí (podle délky pobytu) 1.770 - 2.360 Kč (podle příjezdu), studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1.400 - 1.890 Kč. 
 
Kurz 037 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.B (2 dny) 
25.-27.4.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. 
 
Kurz 038 Kontemplativní exercicie (4 dny) 
30.4.-4.5. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne, obsahuje státní svátek 
Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již 
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s 
individuálním doprovázením. Je možné se připojit i pokud vám chybí větší zkušenost 
s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa 
Červenková CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.890,- Kč. 
 
Kurz 039 Meditativní exercicie s Mistrem Eckhartem (4 dny) 
7.-11.5. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne, obsahuje státní svátek 
Prodloužený víkend strávíme společnou i individuální meditací, konfrontací s mystickým 
učením Mistra Eckharta a prací na jarní zahradě. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro 
pokročilé. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890,- Kč. 
 
Kurz 040 Sádhana (2 dny) 
16.-18. 5. 2014, 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. Vhodné i pro začátečníky. 
Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 950,- Kč. 
 
Kurz 041 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.C (2 dny) 
23.-25.5.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. 
 
Kurz 042 Exercicie salvátorské scholy (2 dny) 
30.5..-1.6.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne 
Rezervováno pro členy salvátorské scholy v Akademické farnosti Praha. 
 
Kurz 048 Uspořádat si život 
6.-13. 7. 2014, neděle 18:00 až neděle odpoledne (7 dní) 
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené k uspořádání vlastního života a na hledání svého 
místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, 
rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši 
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otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. 
Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování 
v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). 
Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s 
plnou penzí 4.130,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300,- Kč, větší sleva je u tohoto 
kurzu možná po dohodě. 
 
POZNÁMKA: Kurzy exercicií na červen 2014 budou zveřejněny v příštím Salvatore. 

 

AK CE  NEJE N P RO S AL V ÁT ORS KÉ  
 NA KARM E LU EDI T H STEI N  

  

JEDNODENNÍ REKOLEKCE S FILMEM TO THE WONDER 
Praha - Karmel Edith Steinové, 22.3. 2014 
Rekolekce s filmem Terence Malicka To The Wonder (2012). Dopolední část je věnována 
tiché modlitbě, odpoledne meditujeme s filmem. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc) 
a sestry karmelitky. Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz 
 

 
Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře) 
   

 
 
 
 
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:  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). 
 

LEDEN NA KARMELU 
 

15.1. 19.00 
Četba ze spisů španělského mystika Jana od Kří-
že. 

20. nebo 27.1.   
20.00 

 

Teologický večer s Ctiradem V. Pospíšilem. 
Nad aktuálními tématy.  
Upřesnění termínu najdete během ledna na 
webu www.cestanahoru.org 

29.1. 10.30 -16.00 

Rekolekce pro kojící matky. Jak přežít 
mateřství III. /Jak se může matka modlit 
Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na 
fassati@farnostsalvator.cz 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
http://www.cestanahoru.org/
mailto:fassati@farnostsalvator.cz
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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).  
 
 

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) 

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) 

 20.00-22.00 Výpůjční doba knihovny 
 

 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  L E D E N  2 0 1 4  

 
 

7.1. út 19.00 Bohoslužbu doprovodí schola vánočními zpěvy. 

15.1. st 19.00 Filmový klub: Před půlnocí.Velký sál Městské knihovny. 

19.1. ne  Výlet spolku cesta do humen pražských 

19.1. ne 20.00 Při mši sv. si připomeneme 45. výročí smrti Jana Palacha. 

26.1. ne 21.15 Vernisáž II. Salvátorského salonu a Kafe po mši 
pppppp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvatore. Měsíčník. Redakce: Martin Staněk, Jana D. Pláteníková.  
Dáno do tisku 31. 12. 2013 Náklad 700 ks. Zdarma. Kontakt: Křižovnické nám. Praha 1, 110 00. tel.: 222221339 

e-mail: info@farnostsalvator.cz, www.farnostsalvator.cz  č.ú. 193882329/0800  Česká spořitelna a.s. 
© 2013/2014   

http://www.cestanahoru.org/
http://www.farnostsalvator.cz/

