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Je jedním z Trojice.....

přichází z Výsosti......

sestupuje na zemi......

v jeslích je takhle maličký.......

tím se však nenechme zmást.........

neboť před ním klečí andělé.......

Požehnané svátky Narození a krásný nový rok
v ám p ře je v aš e Ak a d emi ck á f ar nos t

Ref lexe, zprávy, střípk y
***** V úterý 27.listopadu proběhl zajímavý diskusní večer s předním evropským odborníkem
na islám a na vztahy křesťanství a islámu - P.Prof.Valentinem Cottinim, profesorem na
Pontifikálním institutu arabistickch studií a islamistiky v Římě. Prof.Cottini je kromě jiného
i redaktorem odborného časopisu Islamochristiana a jako profesor hostuje na Studium
Biblicum Franciscanum v Jeruzalémě. Po úvodu do sebepojetí islámu a po objasnění
některých vymezujících pojmů se rozproudila debata o rozdílném sebechápání křesťanství
a islámu, o postavení Krista a Muhammada v rámci vlastní náboženské tradice a samozřejmě
i o současném kontextu islámského práva a evropské demokracie. K celkové atmosféře
kvalitní debaty přispěl nemalou měrou výborný překladatelský servis karmelitky Denisy
Červenkové. ***** V úterý 11.prosince jsme se již potřetí mohli díky redakci teologické revue
Salve setkat se zajímavým hostem a zajímavým tématem. Tentokrát byla řeč o modernismu
a antimodernismu a naším hostem byl P.Tomáš Petráček, studentský kaplan v Hradci Králové.
Po fundovaném úvodu do problematiky reakce katolické církve na změny ve společnosti na
přelomu 19.a 20. století se debata stočila na celkový přístup církve k moderně v průběhu
20.století. Došlo též na nepříliš světlá místa novodobých církevních dějin, diskutovalo se
o předválečných papežích i o změnách v církvi po II.vatikánském koncilu. Debata měla i díky
přítomným příznivcům Kněžského bratrstva sv.Pia X. velice zajímavý spád. ***** Ve středu
5.prosince někteří z nás již poněkolikáté oblékli bílé alby, nasadili si vous, kopyto či andělská
křídla a vyrazili do Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vinohradské nemocnici, aby zahráli a
zapívali starým a nemocným lidem. Pro velký počet svatých osob (a čertů) se častokrát ani
nevešli na pokoje, ovšem pomohli vytvořit krásnou předvánoční atmosféru těm, kteří jsou
odkázáni na lůžko. *** V pondělí 17. a ve středu 19.prosince jste mohli navštívit benefiční
koncerty v našem kostele. V prvním případě zazněla Rybova česká mše vánoční v podání
Sboru a orchestru Univerzity Karlovy, ve druhém díla renesančních a barokních autorů
v podání Salvátorské scholy. V obou případech bylo krásně plno, vybralo se hodně peněz, což
je dobře, neb vybraná částka (velice předběžný odhad je 18 tisíc korun) poputuje na sdružení
domácí hospicové péče Cesta Domů. ***** Třetí neděle adventní, latinsky gaudete, byla
zasvěcena latině a gregoriánskému chorálu. P.Marek Orko Vácha se ujal celebrování a
všechny latinské texty odzpíval. Mše sv. byla spojena s nešporami, proto byla poněkud delší,
ovšem zpěv Scholy Benedicty a rodící se skupiny salvátorských zpěváků chorálu udržoval
nabitý kostel v posvátném napětí. Přes malý nedostatek v podobě ne vždy konvenujících textů
nešpor v hrdle zpěváků a na průvodním listě v lavicích jsme měli možnost zakusit jazykovou
univerzalitu církve. *****

A K T U A L I T Y
Pro aktuální informace zabrouzdejte na
w w w . s a l v a t o r . f a r n o s t . c z nebo na

www.vkhcr.org/praha

Děkujeme vám všem,
kdo jste jakkoliv podpořili naši (svoji) Akademickou farnost v roce 2007, ať již úklidem,
dobrovolnou pomocí či finančně. Všem patří náš upřímný dík a přání všeho dobrého.

Nový pastorační asistent
Oznamujeme, že počínaje 14.lednem v naší farnosti nastupuje na poloviční úvazek
(staro)nový pastorační asistent Bc. Andrej Kutarňa, náš bývalý sakristán, student teologie na
KTF UK a religionistiky na FF UK v Praze. Náplní jeho práce bude kromě jiného starost o
ministranty, pomoc při vytváření tohoto bulletinu, výpomoc s účetnictvím a nákup literatury do

našeho miniknihkupectví. Pastorační asistent Martin Staněk stále setrvává na své pozici a těší
se, že prý bude mít méně práce.

Kurz pro lektory
Od pondělí 14.ledna začíná opět Kurz pro lektory, který povede stejně jako vloni náš sakristán,
vystudovaný režisér Milan Tomeš. Kurz je určen zejména těm, kdo se cítí povoláni číst
liturgická čtení při bohoslužbě a chtějí se zdokonalit v přednesu. Kurz obsahuje 10 setkání,
která začínají vždy v 18 hodin v sakristii a bude zakončen osvědčením.

Kurz pro ministranty
Výhledově od února vyhlašujeme kurz pro nové (i staré nepoučené) ministranty. Kurzem
pravidelně prochází kolem deseti osob, nicméně počty a realita u oltáře již bývají o něco horší.
Nebojte se, jste-li pokřtění katolíci, zapojit do krásné harmonie liturgických úkonů, liturgických
barev, vůní, světla a tmy. Kurz povede Andrej Kutarňa.

Kurz pro služebníky eucharistie
Vždy v pondělky, 7., 14. a 21. ledna a 4. února 2008, od 19 hodin se v Pastoračním středisku
(vstup z Kolejní 4) koná kurz těch, kdo mají být pověřeni eucharistickou službou (podávání při
mši, přinášení Eucharistie nemocným, vystavování Nejsvětější svátosti k adoraci a její
ukládání). Účastníci mají být pro kurz vybráni duchovním správcem, mají být biřmovaní,
svobodní nebo žijící v církevně platném manželství (příp. ovdovělí). Přihlášky, které máme
máme k dispozici v sakristii, si účastníci přinesou na první setkání – není třeba se hlásit
předem. P.Tomáš Halík ji pouze opatří doporučením.

Setkávání nad nedělním Evangeliem
Od ledna 2008 zahajuje farní vikář P. Pavel Petrašovský čtvrteční setkávání nad Písmem,
konkrétně nad Evangeliem z následující neděle. Začíná se v 18.45 v kryptě, končit se bude
těsně před adorací. Setkání je otevřené všem zájemcům.

III.Salvátorské soirée alias ples
Hlavní akce plesové sezóny pro všechny nejen katolické akademiky se uskuteční 12.ledna
2008 v KD Novodvorská. Vstupenky za 140,-Kč jsou v předprodeji vždy po mši sv. v sakristii.
Začátek bude v 19 hodin a všechny účastníky čeká bohatý taneční i doprovodný program –
předtančení, kapely Los Amigos (latina) a Marcipán (cz etno), bohatá tombola.

Výstava gobelínů, kreseb a grafik
Evy Brodské
Až do 27.ledna máte příležitost zhlédnout
pozoruhodnou výstavu gobelínů, kreseb a
grafik ak.mal. Evy Brodské. Výstava je
instalována na ochozech našeho kostela a je
přístupná vždy půlhodinu před a po
bohoslužbě (s výjimkou půlnoční mše sv.).

Úvod do Markova evangelia
Pro zájemce o práci s Písmem je možnost
připojit se jednou za dva týdny ve středu ke
kurzu, který pro naši farnost vede Kristina
Koldinská.
Koná
se
u
Křižovníků
v Platnéřské 4 vždy od 19 hodin. Aktuální
data najdete na webu.

Chorální nešpory
Stále platí možnost pozvednout svůj hlas při latinských chorálních nešporách, a to každou
neděli od 19 hodin v kryptě. Vede Jiří Hodina (Schola Benedicta).

Teologický seminář (14.1. a 21.1.)
Teologický seminář je pojat jako úvod do systematické teologie zaměřený spirituálně.
Základním studijním textem je "Vyznání víry církve," překlad 1. dílu katolického katechizmu
pro dospělé, který vydala Německá biskupská konference. Seminář se koná pravidelně v
pondělí večer (od 19 hod.) v bytě rodiny Jajtnerových ve Stodůlkách jednou za čtrnáct dní a
alternuje se společenstvím u sester karmelitek. Bližší info: (tomas.jajtner@seznam.cz)

Sportovní klub Lazar Betánie
zve každý čtvrtek od 19:30 do 21:00 do tělocvičny ZŠ v Umělecké ulici (Holešovice). Hraje se
fotbal a volejbal (po 45 minutách). S sebou přezuvky a pár drobných jako příspěvek na
pronájem. Kontakt: daniel.marek@centrum.cz, 603 863 266.

KNIHOVNA BETÁNIE
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převážně náboženské literatury.
Provozní doba: úterý 20.00 – 20.30 h; neděle 21.00 – 21.30 h
Katalog dostupný z www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.
AKCE NA

KARMELU,

U R Č E N É Z V L Á Š T Ě P R O S AL V ÁT O R S K O U F A R N O S T

Večery společné četby (na Karmelu – Jinonická 22, Praha 5)
Vždy ve středu jednou za dva týdny vždy od 19h. Pokračujeme spisem Hrad v nitru od
Terezie z Ávily. Více na www.cestanahoru.org
Výhledově:
Během jara uskutečníme Autorský večer III. na téma Samota - jakmile shromáždíme
dostatečný počet originálních tvůrčích počinů. Vaše příspěvky jsou samozřejmě vítány.

Představujeme....
P. Pavel Petrašovský (od 1.9. 2007 kaplan Akademické farnosti)
Na začátku obligátní otázka: odkud pocházíš, kde a jak jsi prožil své dětství?
Pocházím ze Staňkova, což je takové malé městečko mezi Plzní
a Domažlicemi, má to asi dva a půl tisíce obyvatel, takže trochu
vesnice, kde se všichni znají, ale už se to honosí názvem
„město“. Moji rodiče jsou věřící a odmalička mě vedli k víře.
V dětství – jako malého kluka, který ministroval, mě hodně
ovlivnil v té době už asi sedmdesátiletý pan farář, který u nás
působil. Jeho hlavní kvalita nespočívala v tom, že by byl úžasný
kazatel, nebo skvělý teolog. Byl to však nesmírně otevřený
člověk. My kluci ministranti jsme k němu na faru mohli přijít
naprosto kdykoliv. Třeba když jsem se vracel ze školy, tak jsem
zazvonil na faře, kde se s ním člověk mohl bavit o čemkoliv, ptát
se na cokoliv, polemizovat...
Nebyl to ovšem jediný kněz, který mě nějak ovlivnil – každý
z kněží, kteří působili ve Staňkově, mi něco dal, nějakým
způsobem mi zasáhl do života, za což jsem jim velice vděčný.
Co školy? Šel jsi do semináře hned po maturitě?
V roce 1997, hned po maturitě, jsem šel do konviktu – což je něco jako přípravný ročník. Za
našich dob byl konvikt v Litoměřicích, dnes je už přesunut do Olomouce. V konviktu nás bylo

asi sedmdesát z celé republiky (většina tam byla pochopitelně Moraváků) a byli jsme jedna
velká rodina, jedna velká parta, která ovládla Litoměřice.
Po roce v konviktu jsem šel na fakultu do Prahy, bylo to však pořád s vědomím toho, že to
pouze „jdu zkusit“... Taky proto jsem byl alergický na otázku „kdy budu vysvěcen“... (smích).
Po druháku jsem si na dva roky přerušil studium. Věděl jsem, že už v semináři nejde jen tak
„nezávazně přežívat“ a šel jsem na přerušení s tím, že si chci udělat jasno, kde mě chce
Hospodin mít.
Co jsi během „přerušení“ dělal?
Šel jsem na civilku, rok a půl jsem pracoval v domově důchodců jako sanitář. Bylo to na
oddělení, kde byli „ležáci“, takže to byla spíš taková LDNka, kde se člověk každodenně
setkával s velkým lidským utrpením.
Ve zbytku přerušení studia jsem pak šel učit do takové malé základní školy ve vesnici
Mašovice. Ředitel, který to tam vedl, byl neuvěřitelný nadšenec. Odešel z klasické základky,
protože tam nesměl uplatňovat své alternativní metody – odmítal tam žáky známkovat a chtěl
k nim přistupovat jako k sobě rovným. Do školy, kterou si pak soukromě otevřel, se měly děti
těšit a také se do ní opravdu těšily. Každodenním zážitkem bylo, když jsem tam jako učitel
přišel do třídy a děti místo toho aby říkaly „pozor, už jde“, běžely ke mně a křičely „Pavle,
Pavle!“ a věšely se mi kolem krku... Ve škole bylo všech devět tříd a ve všech třídách bylo
dohromady patnáct dětí a byli jsme na to dva – ředitel a já. Takže jsem učil všechno, prakticky
celý první stupeň. Bylo to moc krásné, ale na druhou stranu nesmírně náročné, protože
připravit se na jeden vyučovací den bylo šílené. Hotové umění bylo si celý den rozvrhnout učitel se vždycky mohl věnovat jenom jedné třídě, zbylým třem musel zadat nějakou práci a
muselo se to střídat a plynule přecházet od jednoho ročníku k druhému. Celá ta škola byl
vlastně bývalý statek, který tomu panu řediteli darovala nějaká paní, byly tam zvířata – kozy,

kachny, slepice – během velké přestávky děti vyběhly ze třídy a měly povinnost všechno
nakrmit.Z takového téměř idylického prostředí musel být návrat do semináře náročný...
Do semináře jsem se vracel jenom proto, že nevrátit se tam by mi připadalo jako útěk. Dokázal
jsem si ale klidně představit, že bych ve zůstal dál učit a rozhodně by mi to vyhovovalo. Navíc
jsem ve Staňkově vedl skauty, což bylo taky velmi silné pouto. Vůbec se mi zpátky do Prahy
nechtělo a že bych si za ty dva roky udělal jasno o tom, že mám být knězem, o tom nemohla
být ani řeč. V tomhle stavu jsem jel se seminářem na exercicie na Svatou Horu. Říkal jsem si,
že jestli mám být pravdivý, musím si po duchovních cvičeních sbalit kufry a ze semináře odejít.
O to neuvěřitelnější pro mě dodnes je, že jsem tehdy na Svaté Hoře zakusil jistotu, že jsem ke
kněžství povolaný a poprvé Pánu řekl, že do toho jdu.
Ani po těchto exerciciích jsem si však nedovedl představit, že bych křtil, pohřbíval, kázal,
nebo sloužil mši... V posledním ročníku semináře se však začaly řešit (ve smyslu passivum
divinum) všechny nevyřešené problémy a otázky – byla to velká škola Boží milosti.
Nicméně studium jsi úspěšně dovršil...
V červnu 2005 jsem byl vysvěcený na jáhna a byl jsem poslán do Ostrova u Karlových Varů.
Tam jsem rok působil jako jáhen a posléze, po kněžském svěcení v červnu 2006, další rok
jako kaplan. Po těch dvou letech velmi krásného a šťastného působení v pastoraci mě pan
biskup poslal na studia morální teologie do Prahy.
Co konkrétně je náplní tvého studia?
Mé studium je úzce propojeno s projektem, který zahájil můj školitel, prof. Rethmann – jedná
se teologicko-etické hodnocení spolupráce některých kněží s komunistickým režimem. Projekt
je mezinárodní – spolu se mnou studují dva kolegové z Německa a Slovenska a jeden kněz
na tom pracuje v Polsku a na Slovensku jeden kolega v rámci svého doktorátu dává
dohromady historický materiál.
A jak ses u studia dostal k Salvátoru?
Když jsem měl jít studovat do Prahy, pan biskup Radkovský, abych se neocitl úplně mimo
pastoraci, napsal místnímu generálnímu vikáři žádost, zda by mě přijala pražská arcidiecéze.
Chtěl, abych byl přidělen do nějaké pražské farnosti, kde bych mohl působit s tím, že by se
respektovalo, že mou hlavní povinností má být studium. Když můj biskup dostal odpověď a
sděloval mi, že mě pošlou do Salvátora, tak jsem nejdřív nevěřil, domnívaje se, že jde o
nějaký omyl. Pak už šlo všechno velice rychle. V září jsem se přestěhoval a od října jsem u
Salvátora. Kromě toho na víkendy jezdím obvykle vypomáhat do Plzeňské diecéze.
Co děláš ve volném čase? Věnuješ se ještě pořád skautingu?
Pokud se skautingem myslí životní postoj, tak ano. Pokud aktivní práce ve skautském oddíle,
tak už jen velmi omezeně, teď už jen tím, že se svými staňkovskými (netýká se pastoračního
asistenta M.Staňka – pozn.red.) skauty jezdím na tábory. Každý oddíl je úplně jiný, má svého
ducha, klade se důraz na něco jiného. A tahle tradice se v oddíle předává z „generace na
generaci“, takže i když na táboře už je většina dětí, které mi rukama neprošly, to, co je pro náš
oddíl specifické, je mi pořád blízké a cítím se tam hned doma.
To, v čem je skauting mezi dětskými organizacemi jedinečný, je jeho důraz na duchovní
rozměr výchovy, vedení k přesažným hodnotám. To nemá být specifikum jen křesťanských
oddílů, ale jedna z věcí, která je pro skautskou výchovu zásadní. Je mi moc sympatické, že se
český skauting formuje čím dál víc i tímhle směrem, že už nejde jen o to umět uvázat padesát
uzlů a rozdělat oheň za každého počasí...
Děkuji za rozhovor a přeji všechno dobré...
(za redakci Salvatore se vyptával Andrej Kutarňa)

Z K AL E ND Á ŘE F A RN O ST I a k l u bu Be tá n i e ( V KH)
bohoslužby:
neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv.,
úterý 19.00 studentská mše sv. (není 25.12. ani 2.1.)
středa 12.30 mše sv. v kryptě (slouží P. Petrašovský; vchod z Klementina) (není 26.12.)
čtvrtek 20.00 adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (není 27.12.)
další zpovědní pohotovost ve středu 17-19h (P. P. Petrašovský) – v sakristii

(Od 3.1.2008)

pravidelný program

(Od 3.1.2008)

úterý 17.00 - 18.30 italská konverzace – P.Stefano Pasquero (Platnéřská 4) (není 2.1.)
úterý 20.00 Kurz Základy víry v sakristii; tichá meditace v kryptě (není 2.1.)
čtvrtek 17.30 – 18.30 němčina, 18.30 – 20h něm.konverzace – Jana Ginselová (Platnéřská 4)
čtvrtek 18.45 – 19.45 Setkávání nad nedělním Evangeliem (P.Pavel Petrašovský).
čtvrtek 19.30 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ v Umělecké ulici, Praha 7)

Vánoce a leden 2008
pondělí 24.12. 24.00 Půlnoční bohoslužba, při níž zazní Česká mše vánoční J.J.Ryby,
salvátorského varhaníka. (varhany: Robert Hugo, flétna Jiří Stivín a další)
úterý 25.12. 14.00 Mše sv. na Boží hod Vánoční
neděle 30.12. 14.00 a 20.00 Mše sv.
úterý 1.1. 2008 14.00 Novoroční mše sv. (Slavnost Matky Boží Panny Marie).
pátek 4.1. 10 – 16 Úklid kostela s duchovní hudbou. Farnost sobě.
Tříkrálová neděle 6.1. 14.00 a 20.00 Bohoslužby se svěcením křídy, kadidla a vody.
18.00 Koncert - Vánoční mše a vánoční pastorela „Ej ženo, co mě budíš“. Účinkují Pražští
pěvci a Fisher´s Philharmonic Orchestra. Diriguje Jan Rybář.
21.00 Kafe po mši. Podělte se s přáteli o zbytky cukroví.
pondělí 7. a 21.1. 19.00 Společenství. Koná se u Karmelitek v Jinonické ulici
úterky 19.00 mše sv., věnované vždy určitým oborům studia (připravují cechy) – 8.1. mše
právníků a ekonomů, 15.1. přírodovědců a mediků, 22.1. zemědělců, matematiků a techniků,
29.1. uměleckých a humanitních oborů.
úterky 20.00 Kurz základy víry – téma: Christologie
sobota 12.1. 19.00 III. Salvátorské soirée aneb Ples v Kulturním centru Novodvorská.
pondělí 14. a 21.1. 19.00 Teologický seminář. Koná se v bytě Jajtnerových ve Stodůlkách.
Kontaktní osoba Tomáš Jajtner: tomas.jajtner@seznam.cz.
pondělky 14.1.- 17.3. 18.00 Kurz pro lektory (vede M.Tomeš). Přednes, výslovnost, projev.
úterý 15.1. 20.00 Důstojnost lidského těla. Hosty večera, věnovaného křesťanskému
pohledu na sexualitu a s ohledem na prostituci budou P.Vojtěch Kohut OCD, spirituální teolog
a Jindřiška Krpálková, vedoucí projektu Magdala.. Moderují Tomáš Halík a Norbert Schmidt.
Ve spolupráci s teologickou revuí Salve (č.2/07)
středa 16.1. 19.00 Večer s Beuronskou architekturou. Přednáška Jakuba Mráčka
s následnou debatou o tomto pozoruhodném zjevu v sakrální architektuře, na který později
naváže exkurze do pražských památek postavených v tomto stylu.
úterý 21.1. 19.00 Studentskou bohoslužbu doprovodí spirituály naše schola
středa 23.1. 19:00 Literárně-hudební večer v kryptě. Větrné noci aneb Truhla pohádek.
středa 30.1. 19:00 Filmový klub na téma: Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni. Syriana, USA, 2005, 126 min., režie: Stephen Gaghan.

Duchovní cvičení a rekolekce
Meditace v kryptě
Máte možnost připojit se každé úterý po večerní mši (cca od 20.10 hod.) k hodinové tiché
meditaci v kryptě (vchod přes sakristii). Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a
příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít.

Termíny exercicií a rekolekcí zima-jaro 2008
25.-27.1. (pá-ne) Víkend mezi duší a Duchem
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a
k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové
psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci
nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude
položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Kurs připravujeme ve spolupráci s
prof. Vladimírem Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií. Proběhne v exercičním
domě jezuitů v Kolíně. Pozn.: tento termín je určen přednostně pro ty, kdo již dovršili 30 let.
15.-17.2. (pá-ne) Kontemplativní víkend
je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu s některými prvky ze Sádhany
(duch. cvičení podle indického jezuity A. de Mella), které mají napomoci k soustředění a dobré
přípravě k modlitbě a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se
dosud neúčastnili podobných exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro
zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti uvedli do své modlitební
praxe.
23.2. (so) Jednodenní postní rekolekce proběhnou na Karmelu v Jinonické 22 (Praha 5Košíře), připravujeme ve spolupráci s Mirei Ryškovou z Katolické teologické fakulty UK. Půjde
o kreativně-meditativní rekolekce, program bude dále upřesněn.
14.-16. 3. (pá-ne) Rekolekce pro rychlé biřmovance Akademické farnosti
5.4. (so) Rekolekce s filmem Markéta Lazarová
Jednodenní rekolekce s filmem, jež je pro svou duchovní a lyrickou monumentalitu
přirovnáván k Tarkovského Andreji Rublevovi. Rekolekce proběhnou na Karmelu Edith
Steinové. Host: filmový historik a pegagog UP Olomouc doc. PhDr. Vladimír Suchánek.
Také na jednodenní rekolekce je třeba se předem přihlásit:)
Dva vzdálenější tipy pro náročné:
6.-13.7. (ne-ne) Uspořádat si život. Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování
vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by
jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit
motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.
17.-22.8. (ne-pá) Kontemplativní exercicie. Jde o intenzivní praktický úvod do
kontemplativní modlitby v přísném mlčení a soustředění. Doprovází: Jan Šedivý, lektor
Wurzburské školy kontemplativní modlitby. Tento kurz se koná v exercičním domě kapucínů
na Hradčanech.
Víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány zejména pro ty z nás, kteří hledají
hlubší způsoby modlitby, ale neví, jak na to a chtěli by udělat krok dál, účelem kurzů je tedy
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. Pokud není uvedeno jinak, kurzy doprovází sestry
karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v
exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře). Další informace můžete
získat na adrese exercicie@hotmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
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