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Rabbi David Rosen, Mons.Tomáš Halík a princ Norodom Sirivudh  v našem kostele               (foto MS) 

 

MEZINÁBOŢENSKÉ SETKÁNÍ V RÁMCI KONFERENCE FORUM 2000 
 

V úterý 13. 10. se v rámci konference Forum 2000 zúčastnili debaty v zákristii našeho kostela 
Rabbi David Rosen (USA) a princ Norodom Sirivudh (Kambodţa), moderoval Mons. T. Halík. 
Oba vzácní hosté jsou významnými představiteli mezináboţenského dialogu – Rabbi Rosen 
je jakýmsi „ministrem zahraničí“ pro Ţidy - bývalý hlavní irský rabín (1979-1985) a předseda 
Mezinárodního ţidovského výboru pro mezináboţenské záleţitosti (2005-2009), člen a přední 
představitel mezináboţenských organizací a fór. Za úsilí o usmíření ţidů a křesťanů mu v roce 
2005 byl udělen Řád svatého Řehoře Velikého. V současnosti zastává post ředitele 
Amerického ţidovského výboru pro mezináboţenské záleţitosti. 

Princ Sirivudh je předním představitelem kambodţské monarchistické strany 
FUNCINPEC a nevlastním bratrem bývalého krále Norodoma Sihanouka. V minulosti zastával 
post vicepremiéra a v letech 1993-1994 pak i ministra zahraničních věcí. V roce 1995 byl 
z rozhodnutí nového premiéra zatčen a poslán do exilu ve Francii. Zpět do vlasti se vrátil v 
roce 1998 po dohodě politických stran a zaloţil Kambodţský institut pro spolupráci a mír, 
jehoţ je v současnosti předním představitelem.  



V diskuzi oba zdůrazňovali potřebu náboţenství v dnešním světě a podtrhli roli 
mezináboţenského dialogu, přičemţ se zmínili i o limitech, které dialog v praxi provází. Princ 
Sirivudh se přiznal, ţe mezináboţenský dialog limitují kromě „teologických“ i zcela 
pragmatické politické důvody jako například politický nátlak, kterému on sám také podlehl, 
kdyţ se rozhodl nepozvat jeho svatost Dalajlámu na konferenci o náboţenstvích, čehoţ 
později velmi litoval. David Rosen prezentoval zase svou zkušenost s pořádáním 
mezináboţenského fóra v jiţní Africe. Zjistil přitom, ţe lidi rozdělené rasovou nenávistí je 
moţné stmelit právě pomocí náboţenství a bezprostředního lidského kontaktu. „Pokud 
nechceme, aby se náboţenství stalo problémem, musí se stát součástí řešení“, shodli se na 
závěr účastníci diskuse.  

 
 

STŘÍPKY Z NOČNÍ POUTI   „Z PRAHY AŢ NA HORU SVATOU“ 

Vlahá a krásná noc z 9. na 10. 9. patřila tradičnímu nočnímu putování na Svatou Horu u 
Příbrami. Pro našince zvyklého pohodlí moderních výdobytků se jednalo o ryze heroický 
počin, neb cesta 55 km dlouhá se nám, na rozdíl od předků, zdá bez auta nedostupná. Ale 
přese všechno se našlo necelých 20 poutníků (a polovina dokonce národnosti amerikánské), 
kteří nelenili pěšky dojít na jedno z nejvýznamnějších českých poutních míst. Těšíme se, ţe za 
rok najdeš odvahu putovat i ty, milý čtenáři.                                                                            MH 
 

 
 

 O S M  P L U S  J E D N A  O T Á Z K A  P R O . . .  
 

Rádi bychom Vám v Salvatore v tomto akademickém roce přiblíţili v pravidelné rubrice 
pár salvátorských osobností. V tomto čísle jsme oslovili našeho farního vikáře 
P. Marka Orko Váchu. V dalších číslech se můţete těšit na rozhovory s Martinem 
Staňkem, sestrou Denisou Červenkovou, varhaníky, kostelníky… 

Všem poloţíme stejných osm otázek, díky ve kterých nám odhalí něco o sobě, plus 
jednu poslední otázku, která jim bude dávat prostor pro ještě osobnější vyjádření. 

 

„Farní vikář u Nejsv. Salvátora Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. se narodil 1966 v Brně. 
Vystudoval na přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii 
studoval v Olomouci a Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. 
V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Učí na gymnáziu, je 
přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK a administrátorem ve farnosti Lechovice. 
Právě vyšla jeho nejnovější kniha Probouzení.“ 
 
Většina lidí má pocit, že Vás díky Vašemu působení ve farnosti zná. Málokdo však tuší, čím 
máte běžně zaplněný diář. Mohl byste podrobněji popsat svůj obyčejný pracovní den?  
 
Ţivot se točí mezi Lechovicemi, Brnem a Prahou. Mimochodem do Lechovic jste velmi zváni, 
fara ustojí cca 20 osob, moţná malinko víc. Z Brna na jih do Lechovic je to půlhodinka autem, 
do Prahy jezdím autobusem se ţluťásky v pondělí 12,30. Loni to jezdila stewardka Karolína, 
letos se děvčata střídají. Hlavní práce je v Praze na fakultě, úterní a čtvrteční večery jsou 
vyhrazeny Salvátoru, v pátek večer jsou buď přednášky, nebo uţ vyjíţdím směrem na Moravu. 
Chci jedním dechem dodat, ţe se necítím nijak vyčerpaný, jsou to moţná ty moje cikánské 
geny, ţít jako overlander mě baví a neměnil bych. 
 
A teď trochu osobněji: co obvykle děláte mimo pracovní povinnosti pro své duchovní, 
psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví? 
 



Ani pro jedno nedělám nic. Anebo vlastně dělám. Ve čtvrtek 6. srpna jsem odletěl do jiţní 
Ameriky, nejprve jsem pobyl 14 dní na horách s polárníkem Jardou Pavlíčkem, pak tři týdny 
úplně sám v Gran Chacu a v palmeru na Rio Pilcomayo, úplně nahoře u čáry s Paraguayí. 
Oranţově pruhovaní motýli, pásovci, kapybary krmící se v baţině, setkání s pumou, kdyţ jsem 
zrovna u sebe neměl mačetu, tukani, noční prales s tisícero nejpodivnějších zvuků, ukřičení 
papoušci a horské tmavé lišky, večer ohníčky a v noci ţhnoucí Mléčná dráha a Jiţní kříţ. 
Západy slunce s letícími ibisi a palmy Copernicia alba, krása. Pak po třech týdnech samoty 
vodopády Iguazu, kde se odehrával film Misie a kde indiáni Guaraníové dodnes ţijí, je to 
veliká změna, vyhlášená rezervace s obrovskou spoustou návštěvníků, osprchovaní turisté se 
svačinkami v chlebníku, lidé jiné rasy neţ já. 
 
Ptát se na záliby je podle mého názoru trochu povrchní. Jistě však jsou věci, jako je třeba 
pohled na stromy nebo lidskou tvář, které Vás naplňují vnitřním pokojem a tichou radostí. 
Smím se zeptat, které to jsou a proč? 
 
V neděli odpoledne vyletím z Lechovic na jih, většinou přijede ještě někdo z Brna, 
středoškoláci, naši táborníci nebo podobně. Dvanáct kilometrů na jihozápad je Národní park 
Podyjí, dvanáct kilometrů na východ hnízdí v pískovém lomu kolonie vlh pestrých. Zejména 
kaňon Dyje velmi doporučuji. Zkuste se někdy dostat na Liščí skálu, najdete ji na mapě 
u vesničky Podmolí, budete si trochu dávat pozor na ochranáře, protoţe uţ budete v první 
zóně a pak se ze skály  spustíte malinko dolů a pak po vrstevnici asi tři kilometry po proudu 
směrem na Znojmo. Půjdete po neznatelné stezičce pořád rovně po vrstevnici, pak doprava 
dolů přes údolí s potokem, aţ přijdete na hřbet, který obtéká Dyje na způsob velké podkovy a 
který se zdánlivě pravidelně svaţuje aţ ke břehu.  Na tom hřbetě je zhoupnutí mezi dvěma 
skalami 
a v tom sedle jsme s našimi táborníky svého času postavili z kamenů oltář a kaţdý rok na 
podzim a na jaře tam máme mši svatou; kdysi tam bylo staré pohanské obětiště, to místo má 
svoji divokou krásu, a kdyţ se ptáte na ty věci, tváře, stromy a místa, tak tam. 
 

 
Marek Orko Vácha (vpravo) společně s Tomášem Halíkem a Jaroslavem Pavlíčkem (foto MS) 



Nemohu se také nezeptat: co zrovna čtete a čím se to Vás samotného dotýká? 
 
Pracovní věci, ale zajímavé. Klasickou učebnici Cambridge Book of Bioethics, od Bena 
Mephama Bioethics a Plominovu Behavioral Genetics. Na krásnou literaturu naneštěstí není 
čas. V Argentině jsem měl v batohu maličkou Scrutonovu kníţku Short Introduction to Kant. 
 
Dvojsměrná otázka zcela na tělo, která však může mnohé čtenáře povzbudit. Co považujete 
za své nejsilnější charisma a s čím naopak v poslední době nejvíce bojujete a jak? 
 
S časem na modlitbu, neříkám to proto, ţe dělám rozhovor do zboţného časopisu, ale protoţe 
to tak je. Vracím se večer nepravidelně a hodně pozdě a s určitou ironií myslím na ty tzv. 
duchovní autory, kteří doporučují kaţdý den v pravidelnou hodinu se pravidelně věnovati 
modlitbě. Do první otázky jsem zapomněl říct, ţe tak jednou nebo dvakrát týdně mám večer 
přednášku v nějakém městě, minulý týden Praha, coţ je ideální a Turnov, coţ tak ideální není. 
Vrátil jsem se do svého praţského base campu v jednu v noci, byl to zrovna ten den, jak byla 
sněhová kalamita. Jenomţe ona je pokaţdé někde nějaká kalamita, a myslím na to, jak to asi 
dělali kočovníci minulosti, Eckhart a Bernard z Clairvaux. 
 
A teď k farnosti. Co Vás osobně v naší farnosti nejvíce oslovuje a v čem vidíte největší 
potenciál pro studenty? Která z tváří či aktivit farnosti ve Vás vzbuzuje potěšení z „dobrého 
díla“?   
 
Myslím, ţe jsou moc hezké úterní večerní přednášky pro katechumeny Tomáše Halíka a to 
velmi organické spojení víry a rozumu, které se vznáší nad víceméně kaţdou salvátorskou 
aktivitou. 
 
Máte pocit, že můžete své charisma a schopnosti ve farnosti uplatnit ve prospěch farníků nebo 
Vám v tom něco brání? Pokud ano, můžete nám prostřednictvím tohoto rozhovoru vzkázat, jak 
bychom Vám v tom mohli pomoci? 
 
To jste opravdu moc hodná a uvádíte mě do rozpaků. Všichni salvátorští farníci jsou na mě 
velmi laskaví a jsem jim za to opravdu vděčný.  
 
Důležitá otázka pro rozvoj farnosti a vzbuzení diskuze: jaká negativa vidíte v naší farnosti? 
Měl byste chuť ji v něčem vylepšit, a co Vám v tom brání? 
 
To je dobře, ţe se ptáte a já to teď mohu naplno říct. Dva roky jsem působil jako kaplan ve 
Velkém Meziříčí a přilehlých vesničkách. Paní Malcová, naše farní hospodyně se mě jednou 
ustaraně ptala, zda bych nemohl přece jenom více jíst, neboť jí ostatní farníci vyčítají, ţe jsem 
se stále ještě nespravil. Coţ bylo vnímáno jako ostuda farnosti, potaţmo to konkrétně na paní 
Malcovou vrhalo špatné světlo a mohl vzniknout dojem, ţe se snad o nás nestará řádně. Na 
Vysočině se rozumí samo sebou, ţe pokud od kněţí k lidem teče proud duchovních dober, 
v rámci vyrovnání by měl téci proud i směrem opačným. Ve Lhotce po mši svaté jsem pokaţdé 
dostával pekáč makových buchet, pamatuji si na to jako dnes. Ve vesničce Vídeň zvala po 
bohosluţbě babička Fabíková na večeři, v Kochánově jsem chodil k Chalupům a ve Stránecké 
Zhoři jsem dostal do auta pravidelně obrovský kus zmrzlého syrového masa. V období 
burčáku a zabijaček farníci věděli bez říkání, co se sluší a patří. Z lechovických věřících bych 
chtěl na tomto místě s vděčností vzpomenout paní Barákovou a její vynikající domácí koláčky, 
tvarohové buchty paní Klíčové z Boţic, rýňák pana Němce, frankovku starého pana Krátkého 
a domácí pálenici Petra Weisse. Zde u Salvátora jsou všichni tři kněţí hubení, a zdá se, ţe je 
to kaţdému úplně jedno. Ale co by člověk mohl čekat od intelektuálů, ţe.  
 
PLUS: Podle dojmu z Vaší poslední svěží a velmi půvabné knížky Probouzení se mi trochu 
zdá, že Vás městská farnost nenaplňuje tak, jak byste si přál. Přitom osobnost jako jste Vy je 



pro městské lidi velmi potřebná. Například Vaše fascinace přírodou je nakažlivá a pro 
zahloubané intelektuální městské duše jistě i velmi léčivá. Můžeme udělat něco pro to, abyste 
se ve městě plném smogu a farnosti plné křehkých pražských (z části začínajících) katolíků 
cítil lépe a měl tak více prostoru nakazit nás svým entuziazmem? Nechtěl byste nás naučit, jak 
se necháváte přivést poletujícím motýlem do onoho radostného třeštění, do duende? 
 

Tak to jsem sám nevěděl, jaká jsem velmi charismatická a potřebná osobnost! Hlavně jsem 
rád, ţe jsem plný těch charismat a entuziasmu -  pomlčka by musela být dlouhá jako poloměr 
země. Jinak mi to připomíná tu historku, jak se ptali malíře, mistře, co jste tím obrazem chtěl 
říct? Malíř suše odpovídá, ţe kdyby to dokázal říct, tak by se s tím nemusel malovat. Chci říct, 
ţe se určité věci nedají napsat jako návod k pouţití. 
 

Děkuji za rozhovor.           (-P J F-) 

 
 

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    

 

STŘÍDÁNÍ  NA POSTECH KOSTELNÍKŦ 
 

Novým kostelníkem je zaměstnanec IT firmy 
Jan Krajč, kterého od listopadu budete často potkávat 
v kostele. Rád pracuje se dřevem, rád dobře jí a 
pobývá v přírodě. „Tak jako je kostel cítit modlitbou, 
tak je dílna cítit tvořivostí. Je to magické místo vonící 
dřevem. Praskání dřeva a teplo kamen nám připomíná 
konec a začátek,“ říká Honza. Kromě jiných aktivit se 

podílí i na přípravě časopisu Budoucnost církve v sekci pro mládeţ při České Biskupské 
konferenci. Přejeme mu mezi námi dlouhá a spokojená léta.  

Tímto se tedy zároveň loučíme s Jozefem Murínem, který u nás věrně slouţil od začátku roku 
2009 a i jemu přejeme vše dobré v novém zaměstnání. 
 

CHORÁLNÍ NEŠPORY A LAUDY  

Kaţdou neděli od 19. 30 hodin se můţete připojit (alespoň svojí ctěnou přítomností) ke 
zpívané chorální modlitbě nešpor v Xaverově jiţní lodi kostela. Vede zkušený lektor Jiří 
Hodina. A kaţdou středu 7.30 v kostele (vchod sakristií) zase můţete začít den laudami 
(ranními chválami). 
 

SPOLEČENSTVÍ KRYPTA 
Na setkáních tohoto společenství se střídají dva typy programu, a to vţdy jeden týden setkání 
k tiché rozjímavé a přímluvné modlitbě s meditativním zpěvem a další týden adorace 
s biblickou modlitbou. Společenství je otevřené a rádi uvítáme kaţdého, kdo se bude chtít 
aktivně zapojit do tvorby společenství, nebo jen strávit klidný večer v modlitbě v teple 
salvátorského podzemí. Rozpis témat jednotlivých setkání najdete v programu. 
 

TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ 
Pro zájemce o diskusi nad teologickými tématy se nabízí soukromý seminář – de facto úvod 
do systematické teologie zaměřený spirituálně – měl by vést k teologickému proţívání víry. 
Navazuje na seminář z předchozích let, nováčci se mohou připojit.  Setkání proběhnou ve 
čtvrtky 5. 11. 19. 11., a 3. 12. Více informací můţete získat od Tomáše Jajtnera, bývalého 
sbormistra scholy a doktoranda KTF UK  tomas.jajtner@seznam.cz.  

http://www.salvator.farnost.cz/
mailto:tomas.jajtner@seznam.cz


VÍKEND NA FAŘE V DOBRŠI ANEB CHCEME SE ZNÁT  

6 . -  8.11. 2009 
Nejen studenty prvních ročníků zveme na hravě odpočinkový víkend na faru v Dobrši 
u Strakonic, která se nachází v nádherné přírodě Pošumaví.  Odjezd z Prahy do Dobrše 
v pátek 6. 11. odpoledne - večer (podle vašich moţností - 14:45, 17:10 či případně ještě 
20:30). Návrat do Prahy v neděli 8. 11. odpoledne. Ubytování: 3 postele a 20 nových matrací 
ve 2 pokojích (spacák s sebou), vybavená kuchyň,  WC, sprcha. Cena: 70 Kč/osoba/noc. 
Přihlášení na akci a další informace: vkh.predseda@seznam.cz. Těšíme se na vás. 
 

NOČNÍ ADORACE U PŘÍLEŢITOSTI 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE A SVATOŘEČENÍ 

ANEŢKY ČESKÉ (pátek 13. 11. od 22.00 aţ sobota 14.11. 6.30) 

Úmyslem adorace bude modlitba za uplynulých dvacet let národa, církve i farnosti. Při 
příleţitosti výročí svatořečení svaté Aneţky české - "patronky" revoluce svěříme do jejích 
rukou prosby za léta další (svatořečena 12.11., svátek  má 13.11.). 
Sraz ve 21:30 v sakristii. Adorace bude rozdělena po hodinových hlídkách, z areálu kostela 
však není moţné v noci odejít. S sebou: teplé oblečení, spacák a karimatku, občerstvení. 
Nejsvětější Svátost vystaví a modlitbu zahájí Mons. Tomáš Halík. Adorace bude zakončena 
modlitbou ranních chval. Kontakt: David Zwyrtek - dzwyrtek@inbox.com. 
 

POUŤ STUDENTŦ 17. LISTOPADU NA TETÍN   

Na tradiční podzimní pouti nás tentokrát čeká putování na Tetín. Přihlášení na akci a další 
informace poskytne Magda Staňková: vkh.predseda@seznam.cz. 
 

ADVENTNÍ VĚNCOVÁNÍ  
25.11.  OD 16 do 19 hodin 
  

Přijďte nám pomoci vyzdobit  adventní věnec do kostela a vytvořte si 
zároveň svůj vlastní věnec či vánoční ozdoby z papíru, slaného těsta 
apod. domů. Děti, nápady a čerstvé chvojí vřele vítány!  
Přihlášky s předmětem „adventní věncování“ (kvůli zajištění dostatku 
materiálu pro všechny) na: nejsvetejsi.salvator@volny.cz. 
 

SALVÁTORSKÝ SILVESTR 28.11. 

V předvečer první neděle adventní – v sobotu 28. listopadu vás zveme na oslavu konce 
liturgického roku do sakristie našeho kostela, kde se můţete především sejít s kamarády, 
případně poznat nové. Jedná se o neformální posezení u dobrého jídla a pití, které 
zajišťujeme sami, takţe nezapomeňte vzít něco dobrého s sebou. Pro bliţší informace pište 
na adresu vkh.predseda@seznam.cz 
 

KNIŢNÍ A CD NOVINKY NA NAŠEM PULTU 

Právě vyšla v nakladatelství Lidové noviny nová kniha Tomáše Halíka s názvem „Stromu 
zbývá naděje“ a podtitulem  „Krize jako šance“. Tentokrát je volitelnou součástí knihy 
i přiloţené CD s čtenými úryvky v podání autora. Hudbu sloţil a na varhany doprovázel 
novopečený otec Robert Hugo. Knihu doprovázejí ilustrace Adrieny Šimotové. 
 

Vřele téţ  doporučujeme novou knihu P. Marka Orko Váchy Probouzení, ve které se dočtete 
kromě jiného i o naší farnosti.  
 

Salvátorská schola vydala zajímavé profilové CD s názvem Adveniat. Kromě jiného na 
něm naleznete Jazzovou mši Zdeňka Tošnara, kterou schola prezentovala během návštěvy 
kardinála Špidlíka v naší farnosti. Prací na tomto CD završil svou dlouholetou činnost ve 
schole Tomáš Jajtner. Přejeme mu vše dobré na jeho další cestě a děkujeme za tu 
nesmírnou horu obětavé práce, kterou prostřednictvím mnoha literárně hudebních  pořadů 
a sbormistrovství pro naši farnost vykonal. 

mailto:vkh.predseda@seznam.cz
mailto:dzwyrtek@inbox.com
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ORDO 

AMORIS 

      

VÝSTAVA  

FOTOGRAFIÍ  

LIBORA 

TEPLÉHO  

 

 

Probíhá na 

ochozu kostela  

od 18.10. 

  do 10.11. 

 

Přístupná je 

vždy půlhodinu 

před 

bohoslužbou a 

po bohoslužbě, 

v úterý a ve 

čtvrtek pouze 

před 

bohoslužbou. 

Po dohodě 

 i během dne. 

 

 

Kurátorem 

výstavy je 

Ing.Ivo Binder 

z Moravské 

zemské galerie 

v Brně 

 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZE SOUTĚŢE FOTOMARATON SALVÁTOR 

Vernisáţ výstavy vítězných fotografií ze  IV. ročníku soutěţe, kterou spolupořádá naše farnost 
s fotoklubem Třináctá komora proběhne v neděli 15.11. po večerní mši sv.  Vítězové soutěţe 
nebyli v době tisku zpravodaje známí,  témata, která letos vymysleli Martin Staněk a Míša 
Pluskalová,  byla aţ do poslední chvíle tajná. Doufáme, ţe si všichni účastníci tuto soutěţ, 
která je tak trochu i fotoexerciciemi, řádně uţili. Výstava potrvá na ochozu kostela do 1.12.  

 

ŠPANĚLŠTINA 

V rámci našich jazykových kurzů nám sice ubyla angličtina, zato se nově nabízí španělština 
pro začátečníky, případně mírně pokročilé (dle dohody na první hodině 9.11.),  a to vţdy 
v pondělí od 17.00 do 18.30 v prostorách kláštera Křiţovníků  v Platnéřské 4. (Vede Monika 
Borowska). 

 



ÚKLID KOSTELA  

Máte-li ve středu pauzu mezi přednáškami a chcete vykonat něco zásluţného a současně si 
protáhnout ztuhlé tělo, přijďte nám pomoci s úklidem kostela – kaţdou středu od 12 – 18 
hodin. Nemusíte se bát, o práci není nouze. Kostel je velký, má mnoho zákoutí a pomoc při 
úklidu je jednou z cest, jak jej můţete lépe poznat.  Na rozdíl od kafe po mši, které bývá hojně 
navštěvováno, na úklid jiţ půl roku nikdo nepřišel. 

 

D u c h o v n í  c v i č e n í  a  r e k o l e k c e  n a  p o d z i m  2 0 0 8  
 

 
20.11. - 22.11. (pátek - neděle) Kontemplativní víkend 
 

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu s některými prvky z duch. cvičení 
podle indického jezuity A. de Mella, které mají napomoci k soustředění a dobré přípravě 
k modlitbě a meditaci. 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 
pouze čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti znovu uvedli do své modlitební praxe. 
Uskuteční se v jezuitském domě v Kolíně. 

16. - 20.12. (středa - neděle) Ignaciánské exercicie s ţalmy 
 

Jsou určeny jak naprostým začátečníkům, tak pokročilejším uţivatelům breviáře. Podnětem k 
meditaci zde budou ţalmy, předpokládá se ticho, individuální doprovázení, liturgie ranních 
a večerních chval. Uskuteční se v jezuitském domě v Kolíně. Doprovází Petr Havlíček SJ 
a Denisa Červenková CSTF. 
Tyto 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, jejich účelem je 
nabídnout uvedení a pomoc na této cestě. 
 
6.12. neděle  Jednodenní rekolekce s filmem 
 

se uskuteční na Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích. Na pořadu je film Ostrov (reţie P. 
Lungin, Rusko 2006). Doprovází Vladimír Suchánek. 
 

 
Pokud není uvedeno jinak, exerciční kurzy doprovázejí sestry karmelitky z Karmelu Edith 
Steinové. Vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně. Další 
informace můţete získat na nové adrese meditace@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 
(sestra Denisa). 
Vedle toho je moţné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu 
Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 a účastnit se „běţného provozu“ kláštera, ztišit se 
nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva moţná na uvedeném tel. čísle nebo emailové 
adrese. 

Tichá meditace probíhá vţdy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova 
mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrţ o prostor a příleţitost 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@gmail.com 

 

SPŘÁTELENÉ AKCE 

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

pondělí 19.00 Eucharistie + agapé (celebrují střídavě Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ, 
František Hylmar SJ, Prokop Broţ (KTF UK).   
 

čtvrtek 17.30 Eucharistie + modlitba nešpor  
 

http://www1-mail.volny.cz/~~07e42de44763e97e642b56140dcd0e36/app/compose.php?mode=new&to=meditace@gmail.com
http://www1-mail.volny.cz/~~07e42de44763e97e642b56140dcd0e36/app/compose.php?mode=new&to=meditace@gmail.com


čtvrtek 19.00 Modlitební společenství (12.11. ,26.11., Kontakt: Monika Ţáková 
(mzmonikazakova@gmail.com)  
nebo teologický seminář (5. 11., 19. 11., 3. 12., více informací získáte od Tomáše Jajtnera 
(tomas.jajtner@seznam.cz).  
    
středa 4.11.  19.00  Spiritualita Karmelu: Kniha ţivota 

Počínaje listopadem obnovujeme pravidelné večery společné četby z děl duchovních klasiků. 
Pokračujeme četbou spisu Kniha ţivota od Terezie z Ávily. Večer probíhá následovně: cca 
25minutová tichá či doprovázená meditace, následuje kontinuální čtení textu s komentářem 
a diskuzí. Je moţné přijít i bez předchozího ohlášení, avšak včas. Pro ty, kdo se dosud neúčastnili, 
doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.cestanahoru.org do rubriky Spiritualita, kde 
pravidelně zpřístupňujeme souhrn předchozích četeb spolu s texty, které komentujeme.  

 

pondělí 9.11. 19.00  Kaštanové posvícení 

Po obvyklé pondělní eucharistické oslavě následují pečené kaštany, kaštanový svítek, 
kaštanová marmeláda, svařené víno a spol.  

pondělí 30.11. 19.00  Autorský večer V.: Město a svět.  
Díla jakéhokoliv ţánru a stupně amatérského či profesionálního uměleckého projevu k tématu 
jsou vítána.  
 
Přehlídka řeholníkŧ. I na podzim pokračuje cyklus zahájený v loňském roce, věnovaný řádům 
a kongregacím působícím v Praze a okolí. Spiritualitu, ţivot a historie praţských řeholních 
domů představují jejich zástupci, v listopadu to budou Františkáni OFM z praţského kostela 
Panny Marie Sněţné. Pořádá VKH - Studentský klub Betánie. Setkání obvykle navazují na 
pondělní eucharistii, přesné datum bude upřesněno na letácích a webu. 

Další nabídky i kontakt na www.cestanahoru.org. 

 

 
KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ TECHNIKŦ A PŘÍRODOVĚDCŦ 
Studenti ze Strahovských kolejí nabízejí společenství, které se kromě studia Bible, modlitby, 
písní a vztahů chce více věnovat také vztahu vědy a víry, kráse stvoření a jejímu rozjímání, 
vděčnosti za výdobytky vědy a techniky a chce být také prostorem, v němţ by se technicky 
a přírodovědně zaměření lidé mohli sdílet o svém vidění světa a svém vztahu s Bohem. 
Schází se kaţdou středu od 20:00 v modlitebně na bloku 8 strahovských kolejí ČVUT.  
Kontakt: Boleslav Vraný, bolek@bolekvrany.cz, tel. 732 673 905. 

 

K N I H O V N A  B E T Á N I E  O P Ě T  O T E V Ř E N A !      
 
 

Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převáţně náboţenské literatury. 
Provozní doba: prozatím úterý  18.30 - 19.00 a  20.00 -  20.30 h 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna  nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší knihovnice Jana Drengubáková. 
 

 
 
 

K o n t a k t y  
 

Programy v sakristii a v kryptě jsou dostupné pouze  
z nádvoří Klementina (Národní knihovny).  
Úřední záleţitosti: Po, St, 9 – 17h   
Kněţská pohotovost: Út 17 – 19h, Čt  20 – 22h 

 

 

 
 

mailto:mzmonikazakova@gmail.com
mailto:omas.jajtner@seznam.cz
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI a VKH  
 

b o h o s l u ţ b y :  
 

neděle 14.00 mše sv. a 20.00 studentská mše sv. 

úterý 17.00 – 19.00 duchovní pohotovost, 19.00 studentská mše sv.  

čtvrtek 20.00 adorace s moţností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru 

p r a v i d e l n ý  p r o g r a m  

pondělí 17.00 – 18.30 Španělština (Monika Borowska – Platnéřská 4) 

úterý 16.30 – 17.30 Italská konverzace (P. Stefano Pasquero – Platnéřská 4)  

20.00 Kurz  Základy víry v sakristii (prof. T. Halík ); 20.00 tichá meditace v kryptě (s. Denisa); 

20.00  Kurz pro ministranty – vede P.Havlíček SJ (celý zimní semestr)  

středa 7.30 ranní chvály v kostele; 12 –17 úklid kostela, 19.00 společenství Krypta  

čtvrtek 16.30 – 18.00 německá konverzace (J. Ginzelová – Platnéřská 4)  

19.00 – 21.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká 8, Praha 7) 

neděle 19.30 latinské chorální nešpory v kostele 
 

 

1.11. neděle 14.00 křest Potuţníkovi, Vítkovi. 
21. 00  Kafe po mši aneb osvěţení před branami adventu. 

2.11. pondělí  20.00 Mše sv. za zemřelé, kterou celebruje Mons.Tomáš Halík a doprovodí ji 

Requiem W. A. Mozarta. Sbor a orchestr řídí Robert Hugo.  

3.11.  úterý 19.00 Studentskou mši sv. doprovodí naše schola zpěvy z Taizé. 

4.11. středa 19.00 Spol.  Krypta - biblická modlitba s adorací: „Chval duše má, Hospodina“  

6. – 8.11. pá – ne  Víkend na faře v Dobrši nejen pro prváky aneb Chceme se znát! 

10.11. úterý 17.00 - 18.30  Prohlídka našeho kostela s výkladem Martina Staňka.  

20.00 Debata se Stefanem Krausem, ředitelem diecézního muzea st. Kolumba v Kolíně nad 

Rýnem. (Ve spolupráci s CTU a revue Salve, moderuje Norbert Schmidt). Koná se v sakristii. 

13.11.  pá – so  22.00 -  6.30 Noční adorace - sraz ve 21.30 v sakristii. 

15.11. neděle  20.00  Bohosluţbu doprovodí Mše pro soprán, sbor a klavír Bohuslava Lédla. 

Účinkuje Pěvecký sbor  České křesťanské akademie  ze Ţelezného Brodu, Eva Lédlová 

- soprán  a  Bohuslav Lédl – klavír. 

21.00 Vernisáţ výstavy vítězných fotografií ze soutěţe Fotomaraton Salvátor. (do 1. 12.) 

17.11. úterý  Studentská pouť na Tetín. Kontakt: vkh.predseda@seznam.cz. 

18.11.  středa 19.00 Spol. Krypta - biblická modlitba s adorací: „Hospodin kraluje!“ (Ţ 93). 

19.11. čtvrtek 15.00 komentovaná prohlídka výstavy Josefa Čapka s kurátorkou výstavy 

Dr.Pavlou Pečinkovou. Sraz před Jízdárnou Praţského hradu ve 14.55. 

22.11.  neděle 14.00 Křest Bayerovi, Freibertovi, Válkovi, Obdrţálkovi. 

25.11. středa 16 - 19 Adventní věncování. 

19.00 Literárně hudební večer – Jan Skácel, básník ticha a pokory. Připravil Petr Janeš: 

janes.petr@seznam.cz. Koná se v kryptě.  

27.11. – 29.11. Setkání zájemcŧ o křest v Centru Mariapoli v Praze – Vinoři. 

28.11.  sobota 18.00 Salvátorský silvestr. 

29.11.  neděle 20.00 Mši sv. doprovodí naše schola (Michna, Rovenský + flétnové kvarteto). 

1.12.  úterý 19.00 Mši sv. doprovodí naše schola (Michna, Rovenský + flétnové kvarteto). 

9.12. středa 19.00 Jeden den a jedna noc Matky Terezy. Úryvek autorského představení 

L. Trmíkové,  J. Nebeského a M. O. Štědroně s následnou debatou nad tématem noci víry.  

13.12. neděle 21.00 Předvánoční kafe - besídka aneb nadělte si dárky s předstihem. 
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