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Hic sunt leones (salonů)! 
 
Filosof Herakleitos pronesl kdysi svůj slavný výrok: „Nevstoupíš dvakrát do téže řeky“. Jinými 
slovy – svět je v pohybu, akce stíhá protiakci, vše se neustále mění. Nám tato proměnlivost 
nevadí, naopak, snažíme se řečiště našich farních aktivit čistit a zvelebovat tak, umožňovalo 
silný proud, aby voda nezahnívala v tůních a nešlapalo se tak stále do jednoho bahna.  
A tak se letošní, již druhý Salon (v podstatě takové menší benátské bienále) jeví být smělým 
pokusem skočit do řeky a zjistit, zda již přitekla voda nová. ochozů kostela Nejsvětějšího 
Salvátora nad severní i jižní lodí elegantně vplulo třináct autorů, kteří mají k farnosti blízký 
vztah. Zvou nás do svých otevřených “zátok“ tak trochu na návštěvu a dokazují nám svojí 
rozmanitou a multižánrovou tvorbou, že o čerstvou vodu u Salvátora nouze není.  Protiklady 
podle zmíněného autora vytvářejí harmonii, proto i tentokrát jindy stroze elegantní ochozy 
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předvedou obě tváře – jak barvy téměř masopustní, tak i černobílou syrovost či meditativní 
bílé ztišení blížící se doby postu.  Malba, kresba,litografie,ilustrace,nově i fotografie…… takto 
reagují na svět letošní lvi a lvice salonu.Takže pokud se to letos povede, řekneme si v březnu 
s naprostým klidem spolu s Nietzschem: „To že byl Salon? Nuže ještě jednou 
 

Martin Staněk 
 

Post scriptum: v rámci akce U jako únor, U jako umění (kterou jsem si právě vymyslel) nás 
hned zpočátku měsíce poctí svojí návštěvou expert na nové umění ve starém kostele 
Friedhelm Mennekes. Salonem jej samozřejmě provedeme a budeme bedlivě sledovat jeho 
reakce. 
 
 

AKTUALITY 
 

SALVÁTORSKÝ SALON 

Díla Magdaleny Bartákové, Petera Buše, Daniela Dlouhého, Dominiky Dworokové, Ivy 
Folajtárové, Patrika Hábla, Pavla Holeky, Marty Janouškové, Jany Krákorové, Františky 
Lachmanové, Petera Reichela, Hany Rysové a Martiny Staňkové, vystavená v rámci II. 
Salvátorského salónu, budou přístupna na ochozech kostela vždy kolem bohoslužeb, tedy  
v neděli 13.30 – 14.00 a 15.00 - 15.30 a večer 19.30 – 20.00 a 21.00 – 21.30; v úterý 18.00 
 – 19.00,  a to až do 4. března 2014. Katalog v ceně 40 Kč je k dispozici v kostele i v sakristii. 

 

FRIEDHELM MENNEKES SJ: (NAD) PROSTOR 4.2. 2014 OD 20.00 

Po úterní mši svaté 4. února 2014 proběhne v sakristii našeho 
kostela debata s představením knihy Nadšení a pochybnost I. / 
Nové umění ve starém kostele za přítomnosti jejího autora 
Friedhelma Mennekese SJ, Tomáše Halíka a Norberta Schmidta. 
Kniha známého jezuity pojednává z velké části o intervencích 
současného umění, které pater Mennekes pořádal ve svém 
pozdně gotickém kostele sv. Petra v Kolíně nad Rýnem. 
Debatující se dotknou základních otázek vztahu víry, teologie, 
současného umění a kultury: K čemu vůbec člověk potřebuje 
současné umění? Čím může umění obohatit život víry a samotný 
liturgický prostor? Jaké povahy je zlom mezi tzv. starým a novým 
uměním? Knihu Nadšení a pochybnost  bude možno na místě 
zakoupit.   

Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie 
náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od 
konce 70. let se aktivně účastnil dialogu církve, víry a toho nejlepšího současného umění 
(Alfred Hrdlicka, Arnulf Rainer, Antoni Tapies, Cindy Sherman, Eduardo Chillida, James Lee 
Byars, Anish Kapoor, Magdalena Abakanowiczová, Jannis Kounellis atd.). Nejdříve pořádal 
výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve své farnosti Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. 
V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici 
umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů             
a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. 
Naši farnost navštívil již třikrát – v letech 2007, 2009 a 2010 (fotografie z  akcí najdete v naší 
webové fotogalerii). 

 

hhttp://www.dobre-knihy.cz/popularne-naucna/umeni/vytvarne-umeni/nadseni-a-pochybnost.html
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STŘÍDÁNÍ SBORMISTRŮ SALVÁTORSKÉ SCHOLY 

V úterý 4. února dojde symbolicky v rámci hudebního doprovodu scholy ke střídání na postu 
sbormistra. Po téměř 13ti letech věrné služby odchází Michal Reiser (jako sbormistr působí ve 
schole od roku 2001) a nahrazuje jej Eva Filipová. Rádi bychom tedy upřímně poděkovali 
Michalovi za jeho dlouholeté obětavé angažmá a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho dalších 
působištích. Evu Filipovou srdečně vítáme a těšíme se na spolupráci. 

 
FILMOVÝ KLUB:  KOYAANISQATSI / Life Out of Balance- 5. 2.  19.00 
(USA 1982, Godfrey Reggio, anglicky, české titulky, 87 min.) 

 

Strhující umělecký dokument KOYAANISQATSI (1983) 
je předchůdcem u nás dobře známého snímku 
POWAQQATSI (1988). Oba filmy jsou součástí 
zamýšlené trilogie o stavu tohoto světa. Koyaanisqatsi 
začal režisér Godfrey Reggio realizovat v roce 1974 
jako svou prvotinu v době, kdy mu bylo třiatřicet let        
a kdy měl za sebou dvacetileté působení v Řádu 
křesťanských bratří. Příprava, natáčení a střih si 
vyžádaly skoro deset let. Pod záštitou Institutu pro 

oblastní výchovu (IRE - Institute for Regional Education) stvořil autor třiaosmdesátiminutový 
snímek bez jediného slova, v němž hraje důležitou roli vedle obrazu  
i minimalistická hudba Philipa Glasse. Název a idea celého projektu vzešla z kultury 
indiánského kmene Hopi, žijícího na území Arizony a ohroženého vyhynutím. Od starců tohoto 
kmene získal Reggio nejen povolení užít slova jeho jazyka pro názvy svých filmů, ale  
i inspiraci v podobě věšteckých zpěvů. "Koyaanisqatsi" znamená "život vyvedený                      
z rovnováhy", nebo také "způsob života, který volá po změně". Reggiův filosofický esej má 
obecnou platnost. Vypovídá o světě, který oplývá bohatstvím a krásou, nad níž se tají dech, 
ale také o planetě, kterou její obyvatelé, lidé, přeměňují pozvolna k obrazu svému, a tím 
ubližují přírodě, jejíž součástí jsou ovšem také oni sami. Vypovídá o stereotypu života ve 
městech, o industrializaci, o lhostejnosti a o samotě, a také o odlidštěnosti, o letech a pádech. 
Podobně jako Powaqqatsi je i tento film obrazově i hudebně rozdělen do několika pasáží, jež 
Reggio s Glassem dramaticky vygradovali. Vzniklo ohromující dílo, jež ve světě vzbudilo velký 
ohlas a jež i přes značný časový odstup přesvědčivě vypovídá o tomto světě. 
Uvádí  Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a 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 
 

PLES VYSOKOŠKOLSKÉHO KATOLICKÉHO HNUTÍ  14.2.  

Stejně jako v minulých letech srdečně zveme na ples VKH Praha, které je již přes dvacet let 
úzce spojeno s naší farností. Ples se bude konat v pátek 14. 2. 2014 od 19 hodin v prosto-
rách Komunitního centra Matky Terezy v Praze 11 – Hájích. K tanci a poslechu hraje 
 The Five band. Vstupné: 220 Kč.  

Vstupenky budou v prodeji od 8. 1. 2014 po studentských mších u sv. Ignáce (středa) a Nej-
sv. Salvátora (úterý/neděle), v klubu Vzducholoď (středa), na PoVyKu (pondělí) a v Čajovně 
(čtvrtek). Pro přespolní je možné si je také zarezervovat na: vykrutova.eva@gmail.com.         
Na tento email můžete směřovat i jakékoliv dotazy, náměty či připomínky. Více na 
http://www.vkhpraha.cz/ a na FB profilu VKH.  

http://www.mlp.cz/
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TŘETÍ VÝLET SPOLKU CESTA  - NEDĚLE 16. ÚNORA 2014 
 BAROKNÍ POUTNÍ AREÁL SKALKA U MNÍŠKU POD BRDY  
 
Výletní spolek Cesta zve všechny farníky na další výlet, jehož hlavním lákadlem je barokní 
poutní areál Skalka nacházející se na skalnaté vyvýšenině nad městem Mníšek pod Brdy. 
Kromě Skalky navštívíme mníšecký zámek, ochutnáme chutnou krmi v Hostinci u Káji Maříka, 
a pokud bude vhodné počasí, projdeme si nenáročnou túru na druhou stranu kopce s cílem 
v Řevnicích. Základním předpokladem dobrého pocitu z tohoto výletu je teplé oblečení               
a pořádné zimní turistické obutí!  Podrobnější itinerář bude k dispozici na stránkách farnosti.  
Sraz je v neděli 16. února 2014 v 9:45 na autobusovém nádraží Na Knížecí (stanice Metra 
Anděl na trase B), stanoviště autobusů do Příbrami č. 7. Autobus odjíždí v 10 hodin.. 
Předpokládaný návrat do Prahy je v cca 18 hodin.. 
Hlaste se, prosím, na emailu: spolekcesta@email.cz  Zváni jsou zástupci všech věkových         
i výkonnostních kategorií. Více o spolku Cesta na www.farnostsalvator.cz v záložce aktivity 
farnosti - sportovní aktivity. Kontaktní osoby a koordinátorky: Jana Závěrková, Larisa 
Jurkivová. 
 

SEMINÁŘ PRO  "RYCHLÉ BIŘMOVANCE" - NEDĚLE 23. ÚNORA 2014, PRAHA, 14-19.00 

V neděli 23. 2. 204 odpoledne se uskuteční setkání "rychlých biřmovanců," kteří navštěvují 
kurz základů víry. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Podrobnosti budou přihlášeným  
účastníkům rozeslány emailem, včetně místa konání (v Praze).  
Kontakt muchova@farnostsalvator.cz 
 

SEMINÁŘ O KŘESŤANSKÉM PARTNERSTVÍ  - NEDĚLE 23. BŘEZNA 2014, PRAHA, 10-19.00 

Jednodenní seminář je určen jednotlivcům (případně i párům), uvažujícím o partnerském 
životě. Program nabízí prostor pro společnou i individuální reflexi témat úzce souvisejících 
s křesťanským pojetím manželství (komunikace, role muže a ženy, spiritualita ve vztahu, 
apod.), čas na debatu i modlitbu. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi; prosíme o předběžnou 
registraci na email muchova@farnostsalvator.cz, Další organizační informace včetně místa 
konání (v Praze) budou přihlášeným  účastníkům rozeslány emailem. 

 

STUDENTSKÝ VELEHRAD 7. - 11. 5. 2014 

Skupina dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů pod záštitou VKH v letošním roce opět 
připravuje pětidenní setkání na starobylém poutním místě nazvané Studentský Velehrad. Akce 
je určena především pro vysokoškolské studenty, kteří na ni budou moci společně vyslechnout 
přednášky renomovaných osobností, diskutovat nad aktuálními tématy, účastnit se 
bohoslužeb, modliteb Taizé i modliteb chval či relaxovat při koncertech a jiných kulturních 
vystoupeních. Tématem, letošního studentského Velehradu jsou LIMITY. 

Registrace na Studentský Velehrad 2014 bude spuštěna v druhé polovině února.  

Více informací na www.studentskyvelehrad.cz. 

 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 

mailto:muchova@farnostsalvator.cz
mailto:muchova@farnostsalvator.cz
http://www.studentskyvelehrad.cz/
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důvodů doma. V současné době se můžete zapojit do níže popsaných programů pro rodiny, 
které se konají pod patronací ThLic. Martina Staňka. 
 

CYKLUS REKOLEKCÍ PRO KOJÍCÍ MATKY  

JAK PŘEŽÍT MATEŘSTVÍ A VYTĚŽIT Z NĚJ „MAXI- MUM“ 

Cílem rekolekcí pro kojící matky je 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: 26.2. 2014, téma: Jak přežít mateřství IV. 
 

SALVÁTORSKÉ SPOLEČENSTVÍ RODIN 

Mladé rodiny, které mají zájem o pravidelné setkávání ve společenství 3–6 rodin s dětmi ve 
věku 7–12 let, jež by se scházelo u Nejsvětějšího Salvátora jednou za 14 dní a mělo souběžně 
oddělený program pro rodiče a pro děti, nechť se hlásí Danielu Soukupovi  
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 

.Více  http://spolecenstvikrypta.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 únoru schola zazpívá při úterní studentské bohoslužbě 4.2. americké 
spirituály. 
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TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. 
Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné 
meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce 
o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na novou exerciční 
adresu (meditace@farnostsalvator.cz). 
 

 

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 

 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   
 

3.2.  - Interaktivní PoVyK aneb "Nechejte se překvapit". Ve Studentském centru (Sabinova 4) 
od 19 hodin. 

13.2., 27.2.  Cyklus čtyř večerů Školy modlitby (v únoru budou první dva). Není nutné zúčastnit 
se všech večerů, přestože na sebe budou mírně navazovat. Nebojte se přijít, modlitba za to 
stojí! Ve Studentském centru VKH (Sabinova 4), vždy od 19 hodin. 

13.2., 27.2.  Vždy po konci Školy modlitby bude následovat Čajovna. Ve Studentském centru 
od 21 hodin.  

14.2.  Ples VKH Praha (více info viz Aktuality) 

17.2.  - Povyk, v němž budeme diskutovat s hostem Tomášem Kábele. Ve Studentském 
centru (Sabinova 4) od 19 hodin. 

Každou středu  (5. 12. 19. 26.) od 19 hodin: Studentské mše u sv. Ignáce  

19.2. bude po mši v klubu Vzducholoď prezentace Missia India, 26.2. bude celebrovat mši 
jezuita P. Miroslav Herold z Olomouce. 
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SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
(LEDEN –  SRPEN 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. 
Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete 
nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 

POZOR!  V nabídce našich duchovních kurzů v Kolíně nově přibyla akce 
Meditace s filmy, 13.-16. února 2014,  
kterou pořádáme ve spolupráci s Užitečným životem z.s. Program bude mírně přizpůsoben 
také nevěřícím, hledajícím a lidem, kteří s tímto typem akcí nemají žádné zkušenosti, ale 
bude plnohodnotný i pro věřící a pravidelné účastníky exercicií. Máte-li o kurz zájem, 
neváhejte s přihláškami a vezměte s sebou i své přátele, kteří se neidentifikují s žádnou církví 
nebo náboženskou organizací, ale jsou otevřeni duchovní zkušenosti.  
Více informací a přihláška: www.uzitecny-zivot.cz/meditacesfilmy 

 
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 980Kč, studenti        
a osoby s nízkým příjmem 780Kč. Tento kurz je již obsazen a přijímáme pouze náhradníky. 
 
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 1.470Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180Kč. Tento 
kurz je již obsazen a přijímáme pouze náhradníky. 
 
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 1.280Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1.080Kč. 
 
 
 



8 

 

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 1.180Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 950Kč. 
 
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. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 
 
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 1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950Kč. 
 
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 2.360Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 
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. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 
 
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 2.360Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 
 



9 

 

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 Mictra 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 2.360Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1.890Kč. 
 
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 1.180Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 950Kč. 
 
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. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 
 
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 043 Víkend mezi duší a Duchem (3 dny) 
5.-8.6. 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 2.070Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
1.700Kč. 
 
Kurz 044 Duchovní cvičení  
Prodloužený víkend končící 15.6. 2014, téma i začátek budou ještě upřesněny. Doprovází 
Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík. 
 
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 
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            
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s plnou penzí 4.130Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300Kč, větší sleva je u tohoto 
kurzu možná po dohodě. 
 
Kurz 054 Ignaciánské exercicie  
17.-23. 8. 2014, neděle 18:00 až neděle odpoledne (7 dní) 
Ignaciánské exercicie s individuálním doprovázením povedou Frantrišek Hylmar SJ a Jan 
Regner SJ. Detaily budou upřesněny, již je však možno se hlásit. 
 

 

AK CE  NEJE N P RO S AL V ÁT ORS KÉ  
 N A 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). 
 

ÚNOR  NA KARMELU 
 

10. 2.   
19.00 

 

 Po eucharistii následuje večer na téma Česká 
katolická teologie a výzvy přírodních věd se 
Ctiradem V. Pospíšilem.  

14.-16.2. 
Víkend v Luké 

 

Dobrá společnost, skromné ubytování v klášteře, 
kreativní práce s dětmi. Pro odvážné. 
Další info na karmelitky@gmail.com, nebo na 
723 588 512 (sestra Denisa). 
 

19.2. 19.00 
Jan od Kříže: Temná noc 
Pokračování četby a rozhovorů nad texty klasiků 



11 

 

duchovní literatury. 

24.2. 19.00 

Dialogy (u) karmelitek 
Po eucharistii následuje večer na téma: Česká 
katolická literatura za komunismu. Bez iluzí. 
S Martinem C. Putnou. 

26.2. 10.30 -16.00 

Rekolekce pro kojící matky. Jak přežít 
mateřství IV.   
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).  
 

 
 

    
 

    
 

mailto:fassati@farnostsalvator.cz
http://www.cestanahoru.org/
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Foto z vernisáže Salvátorského salonu – Martin Staněk 
 

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  -  Ú N O R  2 0 1 4  

4.2. út 
19.00 Bohoslužbu doprovodí schola americkými spirituály 

20.00 (nad) PROSTOR – beseda s F. Mennekesem SJ (sakristie) 

5.2. st 19.00 Filmový klub: KOYAANISQATSI Velký sál Městské knihovny. 

14.2. pá 19.00 Ples VKH (Komunitní centrum Matky Terezy, Praha 4- Háje) 

16.2. ne             Výlet spolku Cesta – Skalka u Mníšku p. Brdy 

23.2. ne 21.15  Kafe po mši 
pppppp 
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