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

  77/ ř í jen                        A.D. 2010    

z d a r m a  
 

 
 

VÍTEJTE PO PRÁZDNINÁCH!  

Připravili jsme pro Vás opět bohatý duchovní, kulturní a společenský program na celý rok. 
Máme nového kaplana, čeká vás opravená sakristie, našim katechumenům se blíţí křest 
a jistě mnoho a mnoho dalšího. Těšíme se tedy, ţe budeme v duchu našeho motta spolu 
i nadále vytvářet „otevřené společenství věřících křesťanů, které se snaţí vzít váţně zvěst 
Evangelia, prohlubovat svůj ţivot z víry a být blízko těm, kdo touţí po vzácných ţivotních 
hodnotách, bez ohledu na příslušnost“.  

Vaše akademická farnost 
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KDO JE KDO VE FARNOSTI 
 

Především pro orientaci nově příchozích má poslouţit následující přehled osob(ností), činných 
v akademické farnosti: 
 

Mons.Tomáš Halík – farář, vedoucí kurzu Základy víry, kazatel, zpovědník, oddávající… 

P. Jan Regner SJ – farní vikář (neboli postaru kaplan), bude slouţit pravidelně mše sv. ve 14 

hodin dvě neděle v měsíci a jednou měsíčně v úterý, bude dávat většinu exercicií, starat se o 

doprovodné akce, bude oddávat, křtít a v úterý přede mší sv. bude k dispozici k rozhovoru.  

P.Marek Orko Vácha –  farní vikář (neboli kaplan), bude slouţit některé úterní mše a zpovídat 

ve čtvrtek. 

Na všechny kněze se lze obracet se ţádostmi o křest, svátost manţelství či svátost smíření. 

Martin Staněk – odborný duchovní asistent, spolupracovník v kurzu Základy víry, 

administrátor webu, šéfredaktor farního zpravodaje, manaţer programu farnosti. Připravuje 

rodiče na křest dítěte, snoubence v hromadné přípravě na manţelství. 

Paula Jirsová Fassati – farní asistentka - organizace akcí, matriky, administrativa, farní 

zpravodaj, knihkupectví. 

s.Denisa Červenková CSTF – vedení úterních meditací a víkendových exercicií. 

Adéla a Petr Muchovi – vedení kurzu pro rychlé biřmovance, modlitební setkání v Kryptě, 

víkendové exercicie. 

Martin Hlouch – sakristán, kostelník, Jan Krajč - sakristán, kostelník (liturgie, údrţba). 

Robert Hugo – titulární varhaník, vedoucí kurzu pro ţalmisty. 

Eva Bublová – varhanice. 

Sylvie Pavlová – účetní. 

Sbormistři scholy: Michal Reiser a Jan Steyer. 

Další nejmenovaní: lektoři, ministranti, ţalmisté, pradlenka, květinářka, vedoucí společenství, 

vedoucí studentských cechů, organizátoři programu, jazykoví lektoři, sportovci, knihovníci… 
 

 

A K T U A L I T Y  
 

 

WEBOVÉ STRÁNKY A FACEBOOK 

ZABROUZDEJTE NA WWW.SALVATOR.FARNOST.CZ NEBO SE S NÁMI SPOJTE NA 

FACEBOOKU, BUDETE INFORMOVÁNI O AKTUÁLNÍM DĚNÍ. 
 

STŘÍDÁNÍ KAPLANŮ 
Dekretem arcibiskupa Dominika Duky ze dne 23.6. 2010  byl ustanoven P. Jan Regner SJ 
farním vikářem (kaplanem) naší farnosti. Nahrazuje tak  P.Petra Havlíčka SJ, který nadále 
zůstává naším blízkým spolupracovníkem. Oficiální rozloučení a poděkování za sluţbu Petra 
Havlíčka bude v neděli 10.10. při mši sv. ve 20hod. Ustanovení P.Marka Orko Váchy se 
nemění. 
 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Ve středu 7.10. od 19 hodin zveme všechny nově příchozí studenty zvláště prvních ročníků 
(ale nejen jich) do sakristie k neformálnímu setkání s týmem Akademické farnosti.  O farních 
aktivitách, o vašich očekáváních a o moţnostech zapojení do ţivota katolické akademické 
obce si můţete popovídat s Tomášem Halíkem, Janem Regnerem SJ, Martinem Staňkem, 
sestrou Denisou a všemi ostatními. 

http://www.salvator.farnost.cz/
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Vlevo:  foto ze svěcení P. Petra 
Vacíka SJ v našem kostele  
4.6. 2010 (foto MS) 
 
 
 

Pozdrav Petra Vacíka: 
 
Drazí Salvátorští.  
Zdravím vás z Berkeley na začátku 
dalšího akademického roku. Chtěl 
jsem se ozvat s dobrou 
vzpomínkou na mé svěcení a 
poděkovat vám, ţe jste mě 
podpořili vašimi modlitbami, 
přítomností i darem. Znovu chci 
poděkovat všem, kdo všechno 
připravili. Svěcení i primice 
proběhly ve skvělé atmosféře díky 
vám všem! Je mi stále ctí a radostí, 
ţe se mohu nazývat jedním z vás.  
Přeji vám plodný další salvátorský 
rok a těším se na viděnou v létě.   
Petr Vacík 
 

 

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2009/2010-2011) 

Pokračuje z minulého roku a není jiţ moţné do něj přistoupit. Nový kurz bude otevřen v říjnu 

2011. Úterní přednášky jsou však otevřené všem bez nutnosti přihlášek. 
 

KURZ PŘÍPRAVY NA BIŘMOVÁNÍ (2010/2011) 

Od nového akademického roku (od 12. října) otevíráme půlroční kurz přípravy ke svátosti 
biřmování. Příprava je určena těm, kdo jiţ chodí ke svátostem, nejedná se tedy o přípravu k 
prvnímu přijímání. Kurz se skládá z úterních přednášek P. Tomáše Halíka (vţdy po mši sv. od 
20 do 21.30 h v sakristii), které jsou společné i ostatním frekventantům kurzu Základy víry, a z 
doplňkové přípravy (3 společné víkendy) pod vedením Adély a Petra Muchových. Termín 
biřmování je stanoven na 2. neděli velikonoční 2011. Přihlášky a bliţší info na 
rekolekce@gmail.com. 
 

STUDENTSKÉ CECHY 
Snaţíme se znovu rozjet studentské cechy jako platformu pro vzájemné setkávání studentů 
různých oborů, kteří by si případně zvali hosty na různé debaty, prodiskutovávali témata 
z oborů na pomezí vědy a víry. Záštitu nad cechy převezme náš nový kaplan P.Jan Regner, 
případní zájemci o tyto aktivity ho mohou kontaktovat na farním mailu. V ideální podobě by 
měly existovat čtyři studentské cechy: 

mailto:rekolekce@gmail.com
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- UMĚLECKO-HUMANITNÍ CECH (sem náleţí FF UK, PedF UK, FHS UK, UMPRUM, AMU – 
DAMU, FAMU, HAMU, AVU, atd.),  

- MEDICÍNSKO-PŘÍRODOVĚDECKÝ CECH (PřF UK, všechny lékařské fakulty UK, atd.),  

- EKONOMICKO-PRÁVNICKÝ CECH (VŠE, PF UK, soukromé vysoké školy obchodní, atd.), 

- ZEMĚDĚLSKO-MATEMATICKO-TECHNICKÝ CECH (ZF UK, MF UK, ČVUT, VŠCHT).   
 

Cechy vznikly na podzim roku 2003 jako pokračování tradice tzv. fakultních úterních mší. V 
čele kaţdého cechu stojí CECHMISTR, na kterého se můţete obracet. Hlavním posláním 
cechů je zmírnit anonymitu v akademické farnosti. Také nám připadalo vhodné, kdyţ na 
chodbách svých mateřských fakult mohou zvláště studenti prvních ročníků potkávat jiţ známé 
tváře, se kterými je spojuje nejen studijní obor či ještě obecněji vysoká škola, ale také 
společná víra.  
Cechy se konkrétně podílejí na liturgii úterních studentských bohosluţeb v kostele 
Nejsv.Salvátora, pro členy cechů pořádají jejich mistři nejrůznější pořady. Tak se můţete 
setkat s pořadem Cechy cechům, zaměřeným na vzájemné vzdělávání, absolvovat můţete 
tzv. Cech-test, monitorující zábavnou formou vaše znalosti z opomíjených a nevyučovaných 
oborů. Cechy se také pravidelně neformálně scházejí v některém z praţských lokálů, k 
dispozici pro duchovnější aktivity je téţ krypta kostela Nejsv.Salvátora. 
 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ 

Od nového akademického roku vás opět srdečně zveme ke společným modlitbám s Písmem a 
zpěvy z Taizé. Setkání budou probíhat kaţdou středu od 19h v kryptě kostela Nejsvětějšího 
Salvátora (vstup bočním vchodem u sakristie). Pravidelný program zahájíme ve středu 6.10. 
2010 v 19h. 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE  

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, můţe se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Od 7.10. 

se začíná opět chodit do tělocvičny v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 18:00 - 19:00 

fotbal, 20:00 - 21:00 volejbal. Podrobnosti na www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603 

863 266. 
 

REKONSTRUKCE VARHAN 

Rekonstrukce varhan v našem kostele  by měla skončit v 
lednu roku 2011. Během letošních prázdnin dospěla do své 
druhé fáze, kdy se jiţ přistoupilo k intonačním zkouškám. 
Práce na rekonstrukci varhan s 24 rejstříky začaly v březnu 
roku 2009. Ve 20. století prošly varhany opravami, z nichţ 
některé jim rozhodně neprospěly. Překliţkové řezby místo 
původních kovových, nahrazení některých píšťal píšťalami z 
různých jiných sešrotovaných varhan, „leštění“ drátěným 
kartáčem nebo „šmirglpapírem“ a především špatný technický 
stav byly hlavní příčinou neutěšeného zvuku a důvodem k 
rekonstrukci. V současné době se dokončují práce na 
rekonstrukci varhanních skříní (obnovuje se původní 
barevnost), taktéţ se maluje kůr.  Ladění bude probíhat v 
samotném závěru restaurování. Rekonstrukce bude stát více 
neţ 14 milionů korun a je financována z Norských fondů a z 
rozpočtu Ministerstva kultury České republiky. Vlastníkem 
varhan je Arcibiskupství praţské, které je svěřilo do uţívání 
naší Akademické farnosti. Ta se bude na celkových 
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nákladech podílet předpokládanou částkou 1,5 mil. Kč, proto budeme během tohoto semestru 
prosit farníky o příspěvek různými formami. Jakékoli příspěvky je stále moţno posílat na 
farní účet 193882329/0800  Česká spořitelna a.s., var.symbol 111. 
 

REKONSTRUKCE SAKRISTIE A CHODBY 
 
Během léta se v sakristii pilně pracovalo na tom, aby provoz 
farnosti po celý rok mohl probíhat bez elektrických zkratů, 
omrzlých končetin a dalších nepříjemností. Zrekonstruovali jsme 
zastaralé elektrické vedení, posílili topení a vymalovali špinavé 
omítky. Společně s tím vzniklo i zázemí pro děti v sakristii. 
Dáváme tedy tímto na vědomí všem rodičům, ţe díky sponzorovi 
z řad farníků mohou během nedělní odpolední bohosluţby vyuţít 
přebalovacího pultu, skládací postýlky, WC, hrací deky a hraček k 
přebalení a zabavení své ratolesti. V sakristii je moţné díky 
reproduktoru slyšet mši sv. 
 

 

 

JAZYKOVÉ KURZY 

Letos zatím nabízíme pouze španělštinu v úterý od 17.00 – 18.30 v místnosti u Křiţovníků 

v Platnéřské 4. První setkání proběhne v úterý 12.10. 2010. O dalších kurzech jednáme. 
 

CHORÁLNÍ NEŠPORY  

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.  
 

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU     8. - 9.10.2010 (19.00 - cca 10.00) 

Zveme na jiţ tradiční noční pouť z Prahy aţ na Svatou Horu u Příbrami. Bude se konat v noci 
z pátku 8. 10. na sobotu 9. 10. 2010. Sraz účastníků je u autobusu č. 129 odjíţdějícího ze 
Smíchovského nádraţí v 19.05 do zastávky Baně, kde se lze také připojit. Odtud vyráţíme v 
cca 19.30. Tradice této pouti sahá minimálně do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v 
noci. Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 hledala skupina, 
která tradici poutě převzala, alternativní trasu kvůli uzavřenému mostu ve Štěchovicích. Od té 
doby se chodí po hřebeni Brd po trase Praha-Baně – Skalka – Stoţec – Příbram. Celá cesta 
měří cca 55 km a většinou vede po lesních cestách. Pouť se koná za kaţdého počasí, po 
cestě není moţnost občerstvení kromě začátku a konce trasy. Přizpůsobte tedy tomuto faktu 
své vybavení. Méně zdatní účastníci mohou odjet dříve posledním autobusem z Řitky (cca ¼ 
trasy) či prvním ranním z Dobříše (cca 2/3 trasy) zpět do Prahy. Příchod na Svatou Horu u 
Příbrami očekáváme v dopoledních hodinách, odkud se po tiché meditaci, případně účasti na 
některé ze mší odebereme na autobus či vlak do Prahy. 
 

MÚZOCHVĚNÍ   16.10. (16.00) 
Jedinečný multimúzický projekt, který vytváří fórum pro mladé, umělecky činné lidi propagující 
českou hudební, taneční a výtvarnou tvorbu. Jeho jedinečnost spočívá v prolnutí všech druhů 
múzických umění v rámci jednoho prostoru, místa a času. Cílem je snaha pomoci mladým, 
nadaným lidem prosadit se a dát jim příleţitost pracovat s profesionály a současně podpořit 
konkrétní skupinu handicapovaných dětí  v integraci tím, ţe pomocí projektu Múzochvění je 
vytvořen prostor pro jejich prezentaci a vyuţití jejich kreativního potenciálu. Přítomno bude 
200 účinkujících, symfonický orchestr (tedy Bumův komorní orchestr,  posluchači Hudební a 
taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (HAMU), Janáčkovy Akademie Múzických 
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umění v Brně (JAMU),  Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Jeţka v Praze (KJJ), 
Konzervatoře Pardubice, Hudebního gymnázia J.Nerudy, Konzervatoře v Č.Budějovicích, 
členové Praţské komorní filharmonie, členové Filharmonie Brno a další), dva sbory (tedy  
Canti Praha, Lanškrounský smíšený sbor), dále varhany: Michaela Káčerková, diriguje: 
Andrea Krausová, hudba: Tom Krejča. Zazní: Jeanne d´Arc (Jana z Arku)  rapsodie pro 
komorní orchestr, varhany, sbor a skleničky a Memoria Anema (Paměť  větru) rapsodie 
pro symfonický orchestr, varhany,  sbor a recitátora. Součástí programu bude i výtvarný 
happening („UTRUM“ - sdruţení fotografů, Hana Kozubová – umělecká paličkovaná krajka, 
Andrea a Petr Staškovi -  umělecké objekty ze skla (fussing), Jaroslav a Lucie  Strakovi - 
fotografie,  Monika Dušková – keramické objekty, ţáci VO ZUŠ Jindřicha Pravečka 
v Lanškrouně, ţáci speciální ZŠ v Lanškrouně, studenti FAMU Praha, studenti VŠUP Praha, 
scénický tanec (tančí členové  I.Z.DANCE STUDIO Ivety Zahradníkové). Mimo jiné účinkuje 
Taťjana Medvecká, promluví Mons.Tomáš Halík. 
 

FOTOMARATON SALVÁTOR ANEB 12 HODIN, 12 TÉMAT   16.10.  (9.30 – 21.00) 

Soutěţ pro salvátorské fotonadšence a jejich přátele. Hlavním smyslem soutěţe je fotografické 
exerciční proţití sobotního dne a výzva, jak se umíte dívat a zachytit okamţik. Účastníci sami 
soutěţ vyhodnocují a mají moţnost vidět, jak témata viděli a zachytili ostatní. Výstupem bude i 
výstava vítězných fotografií na ochozu kostela v průběhu listopadu. Bliţší informace budou 
zveřejněny během října. 
 

NOČNÍ ADORACE   22.10. (22.00-6.00) 
Noční adorace doprovázená texty o spiritualitě města (Pierre-Marie Delfieux, Madeleine 
Dêlbrel, Abbé Pierre) na téma „Vstaň, jdi do města a tam se dozvíš co dělat.“ (Sk 9,6). 
Nejsvětější Svátost vystaví a modlitbu zahájí P. Jan Regner SJ. Adorace bude rozdělena po 
hodinových hlídkách, ve zbytku času je moţné vyuţít kryptu k odpočinku. Areál kostela, který 
je součástí areálu Klementina, je v noci uzavřen, a proto nelze odcházet a přicházet v průběhu 
noci. S sebou teplé oblečení, spacák a karimatku, občerstvení. Kontaktní osoba: Zita 

Purkrtová, purkrtova@gmail.com.26 

 

K N I H O V N A  B E T Á N I E         
 

 

Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převáţně náboţenské literatury. 
Provozní doba: úterý  18.30 - 19.00 a  20.00 -  20.30 h a neděle 21.00 – 21.30 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší knihovnice Jana Drengubáková a Dária Paučíková.  
Prosíme, nenechávejte zapůjčené knihy u kostelníků nebo volně leţet v sakristii.  
U knihovnic lze také v úterý a v neděli večer platit za zakoupené knihy. Děkujeme. 
 
 

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 1 0  

Uvedené víkendové rekolekce i delší duchovní cvičení jsou pořádány 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. 

15.- 17. 10. (pá - ne) Sádhana 

Praktické uvedení do meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Sádhana spojuje 
tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována 
vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace 
se konají společně v několika blocích během dne. Doprovází Jan Regner SJ. 

http://www.krestane.cz/vkhpraha
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19. - 21.11. (pá - ne) Víkend mezi duší a Duchem I. 

Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem vyuţít získaných informací k práci na sobě a 
k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou pouţity 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 
poloţen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Doprovází psychoterapeut Michal Petr 
a sr. Denisa Červenková CSTF. 

26. - 28. 11.  (pá - ne) Ignaciánský víkend 

Adventní duchovní obnova nabízí příleţitost k usebrání pro ty, kteří chtějí proţít víkend v tichu 
a v meditaci na biblickými texty. Kurz je vhodný i pro účastníky, kteří ještě dosud neměli 
moţnost se ignaciánských exercicií zúčastnit.  Doprovází Jan Regner SJ. 

15. - 19. 12. (stř - ne) Chorální exercicie 

Jde o ignaciánské exercicie, při nichţ slouţí jako podnět k meditaci zpívaná liturgie ranních a 
večerních chval. Znalost breviáře či zpěvu je vítaná, ale není podmínkou účasti. Exercicie 
předpokládají po zbytek času mlčení a moţnost osobního doprovázení. Doprovází Petr 
Havlíček SJ, Denisa Červenková CSTF. Kurz je připraven ve spolupráci se znalcem 
chorálního zpěvu Jiřím Hodinou. 

Všechna vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně 
(bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Košířích. Cena za noc v 
jedno/dvou lůţkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem moţné i velké 
slevy pro studenty). Další informace můţete získat na adrese meditace@gmail.com či na tel. 
257 21 24 26 (sestra Denisa). 

Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese meditace@gmail.com, uvádějte název kurzu v 
“předmětu”. Upozorňujeme, ţe exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet 
účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle. 

Kaţdé úterý 20.15 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 obvyklou exerciční adresu (exercicie@hotmail.com). 

 

AKCE NEJEN PRO SALVÁTORSKÉ NA KARMELU EDITH STEIN 
 

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

po 19.00 Eucharistie + agapé. Po mši je moţné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních moţností domu či štědrosti 
příchozích. Celebruje: Libor Ovečka SDB, Petr Havlíček SJ. Jan Regner 
SJ, Prokop Broţ (KTF Praha). 

po 20.00 Přehlídka řeholníků / Host měsíce. Cca 1x měsíčně se s představiteli 
praţských řeholních domů, jejich spiritualitou, ţivotem a historií.  
Jednou za čas mezi nás v pondělky zavítá host z různých oborů umění, vědy, 
kultury apod.  

čt 17.30 Mše pro rodiče s malými dětmi 
Kaţdý třetí čtvrtek v měsíci. 

čt 19.00 Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Kaţdý druhý 
čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org. 

mailto:exercicie@hotmail.com
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Jak se k nám na Karmel dostanete:  
jste-li uţ v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, 
první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22). 

 
ŘÍJEN NA KARMELU 

8.-10.10.  Rozlišování povolání. Víkend určený mladým ţenám od 17 do 35 let, 
které zvaţují volbu zasvěceného ţivota. Na tento víkend je třeba se 
předem ohlásit (karmelitky@gmail.com). Koná se v karmelitánském 
klášteře v Luké u Bouzova. 

11.10. 20.00 Řeholníci praţští: Premonstráti.  
Praţské řeholní domy, jejich historie, spiritualita i dnešní ţivot očima 
jejich současných členů.  

14.10.  19.00 Cesta dokonalosti. Pravidelné večery společné četby z děl 
duchovních klasiků. Pokračujeme četbou spisu Cesta dokonalosti od 
Terezie z Ávily. Večer probíhá následovně: je moţné se účastnit jiţ slavení 
eucharistie s komunitou sester v 17.30, následují nešpory + tichá meditace, 
v 19h kontinuální čtení textu s komentářem a diskuzí. Je moţné přijít i bez 
předchozího ohlášení. Pro ty, kdo se dosud neúčastnili, doporučujeme 
nahlédnout na naše webové stránky do rubriky Spiritualita, kde pravidelně 
zpřístupňujeme souhrn předchozích četeb spolu s texty, které komentujeme. 

15.10. 18.00 Slavnost sv. Terezie od Jeţíše.  Eucharistická oslava. 

21.10. 17.30 Mše pro rodiče s dětmi 
Celebruje Petr Blecha OCD. Probíhá pravidelně třetí čtvrtek v měsíci. 

 
LISTOPAD 

8.11. 19.00 Kaštanové posvícení. Po obvyklé pondělní eucharistické oslavě 
následují pečené kaštany, kaštanový svítek, kaštanová marmeláda, 
svařené víno a spol.  

11.11. 19.00 Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Večer duchovní četby z díla 
Terezie od Jeţíše. 

15.11. 20.00 Host měsíce. Jaroslav Med. 

26.-28.11  Adventní rekolekce v Luké. Pořádáme ve spolupráci s tamní farností, 
otevřeno všem. 

29.11. 19.00 7. autorský večer: Čas  
Díla jakéhokoliv ţánru a stupně amatérského či profesionálního 
uměleckého projevu k tématu jsou vítána.  

 
Vedle toho je moţné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na 
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běţného 
provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva moţná na níţe 
uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete 
obvykle na www.cestanahoru.org, případně na adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 
21 24 26 (sestra Denisa).  
Aktuální informace na www.cestanahoru.org 
 
 
 
 
 

http://www.cestanahoru.org/
mailto:karmelitky@gmail.com
http://www.cestanahoru.org/
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Rozhovor s novým kaplanem Janem Regnerem SJ 
 

 
 
 

 
 

Jan se narodil v Náchodě v roce 1974. Po maturitě v Praze pracoval krátce jako sochař a 
řezbář v Červeném Kostelci. V roce 1995 vstoupil po vojenské sluţbě a Teologickém konviktu 
k jezuitům. V letech 1997-2000 studoval filozofii v Krakově. Od srpna 2000 do září 2001 
působil jako redaktor v české sekci Vatikánského rozhlasu a poté do roku 2002 dále 
spolupracoval s českou redakcí. V letech 2001-2005 studoval teologii na římské Gregoriánské 
univerzitě, pak aţ do dubna 2007 působil v Praze při kostele sv. Ignáce a v redakci bulletinu 
Jezuité. V roce 2006 obhájil na KTF UK diplomovou práci. Nyní je odpovědným redaktorem 
internetových stránek českých jezuitů a od dubna 2007 připravuje dizertaci z fundamentální 
teologie ve Frankfurtu nad Mohanem. Od září 2010 je ustanoven kaplanem v Akademické 
farnosti u Nejsvětějšího Salvátora. Příleţitostně spolupracuje s Českou televizí. Nejraději se 
věnuje dávání a doprovázení duchovních cvičení. Poprosili jsme Honzu o rozhovor, abychom 
vám ho rychleji přiblíţili...  
Naše farnost vyniká obrovskou fluktuací farníků, proto, ač se to některým můţe zdát 
nemoţné, je zcela jistě dost těch, kteří tě vůbec neznají. Tak to musíme vzít pěkně od 
začátku. Představ se nám prosím tím, kdo a co mělo největší vliv na tvoji duchovní 
cestu?  
Byla to celá řada věcí a osobností, které měly vliv na mě a na moji duchovní cestu. Pocházím 
z tradičně katolické, ale nikoli bigotní rodiny z východních Čech. Vyrůstal jsem v poměrně ţivé 
farnosti, Červeném Kostelci, městě, z kterého vyšla řada kněţí. Od dětství jsem se točil jako 
ministrant kolem oltáře a oslovili mě v té době především mladí kaplani, kteří přišli do farnosti 
zpravidla hned po vysvěcení, a tak byli ještě plní energie a elánu. 
Později jsem se setkal s Josefem Kuře, jezuitou, který v naší farnosti působil v době převratu. 
Získal si mě svým nadstandardním zájmem o člověka. Jednou po zpovědi mě pozval na faru a 
vysvětlil mně principy duchovního rozlišování. To byl pro mě naprosto zásadní zlom. Udělal 
jsem si u něj duchovní cvičení a začal uvaţovat, ţe se stanu nejen knězem, ale i řeholníkem. 
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Tehdy jsem se začal zajímat, jako nikdy předtím, o spiritualitu a četl skoro všechno, co se mi 
dostalo pod ruku. Nejvíc mě oslovily spisy Terezie z Avily, především její Cesta k dokonalosti, 
a ţivot a dílo Ignáce z Loyoly.   
Kdy přišel ten zlomový okamţik, kdy ses rozhodl vzdát se rodiny a stát se knězem? 
Jaký v tom vidíš smysl? 
Bylo to spíš pozvolné hledání a duchovní rozlišování. A musím hned dodat, ţe mé rozhodnutí 
nikdy nemělo podobu: „Musím se vzdát rodiny!“ Tak jsem nad tím nikdy neuvaţoval. Chápal 
jsem to vţdy spíš jako přitakání cestě, která je mimo jiné také spojena s celibátem. Manţelství 
a s ním spojené zaloţení rodiny je nádherná cesta, které jsem si vţdy velmi váţil. Ale já jsem 
se prostě vydal jiným směrem. Tato ţivotní volba pro mě nebyla snadná věc, protoţe jsem 
zrovna proţíval výjimečně krásný vztah. Začal jsem zrovna chodit s dívkou, která měla kromě 
toho, ţe byla krásná, ještě řadu dalších předností. Navíc ke mně cítila totéţ, co já k ní. Všichni 
kolem říkali: „Ideální partie!“ A přesto jsem se nakonec rozhodl odejít. Kdyţ Bůh zavolá, nelze 
mu odolat. V čem vidím smysl kněţské cesty? Slouţit druhým a být jim nablízku, aniţ by 
člověk za to něco čekal. Navíc si kněz musí zvyknout na to, ţe jeho práce není zaloţena na 
výkonu, který by byl lehce měřitelný. Je jen jakýmsi chudým pocestným, který kousek cesty 
doprovází další poutníky…  
Prozraď nám, co tvoje práce obnáší a co má takový jezuita běţně v diáři? Co 
z kněţských povinností tě nejvíce naplňuje a co naopak zatěţuje? 
Práce jezuity je dost rozmanitá, takţe v diáři mám vţdy od kaţdého trochu. Jednou je to 
nějaká přednáška nebo beseda, jindy pracovní setkání, pak zase bohosluţba nebo třeba 
příprava na svátosti. Nenapadá mě teď nic, co by mě nějak výrazně zatěţovalo. Ale pokud 
bych měl vybrat jednu věc, která mě nejvíc naplňuje, pak je nejspíš to, co není navenek vidět. 
Myslím tím „dotyky boţského konání“ v lidech. Jsem rád, ţe jako kněz můţu být svědkem 
takových okamţiků v rámci svátosti smíření nebo duchovního doprovázení.  
A teď trochu osobněji: Co obvykle děláš mimo pracovní povinnosti pro své duchovní, 
psychické a v neposlední řadě i pro fyzické zdraví?  
Nejčastěji se prostě jdu projít do přírody. To mě vţdy uklidní. Zvlášť tehdy, kdyţ v sobě 
vnímám nějaké nezdravé vnitřní napětí. Někdy trochu sportuji, nebo se vydám za kulturou, na 
nějakou výstavu, do kina, na koncert nebo do opery. Pokud mám dost času, věnuji se trochu i 
vlastní tvorbě, u toho se vţdy dokáţu skvěle uvolnit.  
U Salvátora jsi spolu s Petrem Vacíkem SJ a sestrou Denisou začal s projektem 
exercicií, ve kterých pouţíváte kromě jiného i prvky zenu, sádhanu a film a způsobili 
jste tím obrovský zájem o tento druh duchovních cvičení. Co pro tebe osobně znamená 
meditace a kontemplace? 
Bez meditace a kontemplace si dnes uţ nedovedu ţivot představit. Přináší mi do duše 
většinou pokoj, ale někdy i vnitřní svár, se kterým se člověk musí vyrovnat, aby povyrostl a 
dozrál.  
Myslíš si, ţe můţe věřící člověk správným směrem dozrávat, aniţ by pravidelně 
meditoval a modlil se? 
Nemyslím. My se můţeme změnit jen natolik, nakolik necháme Boha, aby v nás působil a 
proměňoval nás. Modlitba je privilegovaným prostorem setkání. Je vyjádřením vztahu. Kdyţ 
někoho máme rádi a záleţí nám na něm, pak musíme o vztah k němu pečovat, věnovat mu 
především svůj čas. Vztah, který zanedbáváme, můţe snadno ochladnout nebo i úplně 
„vyšumět“.  
Vím o tobě, ţe máš rád knihy, filmy, divadlo a taky operu, proto se musím zeptat na 
všechno: co z toho všeho tě nejvíce inspiruje a vede? Co zrovna čteš a jaké dobré filmy 
jsi v poslední době viděl a čím se tě to dotýká? 
Inspiraci a vedení v umění hledám podle momentální potřeby, takţe je to dost proměnlivé. Co 
se týče hudby, jsem otevřený různým stylům, ale asi nejradši poslouchám jazz a blues, nebo 



11 

 

váţnou hudbu. Miluji filmy, i kdyţ si velmi pečlivě vybírám, čemu budu věnovat svůj čas. 
Naposledy jsem byl v Rudolfinu na obnovené premiéře zrestaurovaného němého filmu Jana 
Stanislava Kolára z roku 1929 se Zdeňkem Štěpánkem v hlavní roli. Byl to skvělý umělecký 
záţitek především díky původní hudbě Oskara Nedbala a Jaroslava Křičky, kterou nastudoval 
a synchronně s filmem zahrál Symfonický orchestr českého rozhlasu. Mimochodem, partitura 
původní hudby se uţ zdála navţdy ztracená, ale v roce 2009 byla náhodně objevena a tak 
vznikla myšlenka ji znovu zrekonstruovat a připojit k filmu – a to se také nakonec skvěle 
podařilo. Z filmů mě nejvíc inspirují komorní příběhy a psychologické výlety do lidské duše. To 
mi pomáhá uvaţovat nad vlastním ţivotem a reflektovat nad spletitou stavbou našich vztahů a 
našich útěků. Výpravné snímky nabité speciálními efekty mě obvykle k smrti nudí svou 
průhlednou snahou se podbízet. Co se týče knih, momentálně jsem se začetl do knihy Karla 
Frielingsdorfa „Falešné představy o Bohu“. Ale poslední dobou se prokousávám – v rámci své 
dizertace – především dílem Richarda Rortyho a Bernarda Lonergana.    
Dvojsměrná otázka zcela na tělo, která však můţe mnohé čtenáře povzbudit. Co 
povaţuješ za své nejsilnější charisma a s čím naopak v poslední době nejvíce bojuješ a 
jak? 
Musím přiznat, ţe se mi na podobné otázky neodpovídá snadno. Především, co se týče mých 
případných charismat. Já o sobě totiţ neustále pochybuji. Zda mohu být druhým uţitečný, to 
musí posoudit oni. I já jsem obyčejným člověkem z masa a kostí, mám své vady, limity a 
omezení. Mnohé z nich velmi důvěrně znám. Snaţím se na sobě pracovat, stále se vracet 
k sebereflexi (coţ ani v nejmenším neznamená zahleděnost do sebe) a dělat aspoň malé 
krůčky vpřed. Ale jde to ztuha… Neustále se něco učím, snaţím se zbavit především iluzí o 
sobě, v jejichţ teple se někdy tak rád vyhřívám.   
A teď k farnosti. Co tebe osobně v naší farnosti nejvíce oslovuje a v čem by ses rád 
angaţoval?   
Myslím, ţe mě v praţské akademické farnosti oslovuje hlavně prostředí otevřenosti a 
upřímného hledání. V čem bych se rád angaţoval? Rád bych dát k dispozici všechny svoje 
talenty. Chci nabídnout především duchovní doprovázení v rámci víkendů v našem kolínském 
exercičním domě, v rámci zpovědí a osobních rozhovorů.  
Studoval a cestoval jsi dlouhou dobu ve světě, čím pro tebe bylo zahraniční prostředí 
inspirativní? Nemyslím jen pobyt na světových univerzitách, ale i tvé návštěvy Indie 
apod. 
Kaţdý dlouhodobý pobyt v zahraničí mě něčím obohatil. Na prvním místě je to schopnost 
relativizovat své prvoplánové jistoty. Člověk získá větší nadhled a odstup od věcí, které se pro 
nás svou kaţdodenností staly samozřejmé. Najednou si začne klást otázky, které ho nikdy ani 
nenapadly. Pochopil jsem, ţe všude jsou lidé moudří i hloupí.  
Moje návštěva v Indii mi zprostředkovala jednu z neintenzivnějších zkušeností mého ţivota. 
Ţili jsme tam spolu s těmi nejchudšími z chudých a neustále naráţeli na svou evropskou 
zhýčkanost. Navzdory bídě jsou ti lidé vlastně na tom lépe neţ my – spokojí se s málem a 
neustále se usmívají. Pochopil jsem, ţe štěstí nenajdeme v tom, kdyţ něco získáme, ale kdyţ 
si uvědomíme, kolik toho nepotřebujeme.   
Na co se v blízké době těšíš? 
Především na to, ţe díky své sluţbě v akademické farnosti poznám mnoho nových tváří 
s jejich otázkami, pochybnostmi, kritickými poznámkami a hledáním. Těším se na osobní 
rozhovory, které mě vţdy v mnohém inspirují.     
 
A my se těšíme na Tebe a děkujeme za rozhovor.  

-pjf- 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 
 

B O H O S L U Ţ B Y :  

Neděle  14.00 mše sv.  

 20.00 studentská mše sv.  

Úterý  17.30-19h duchovní pohotovost  

 19.00 studentská mše sv.  

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 :  

Pondělí 18.30 - 20h kurz pro ţalmisty (Robert Hugo - sakristie) 

Úterý 17.00-18.30 španělština (Platnéřská 4) 

 20.00 kurz Základy víry v sakristii (prof. T. Halík, J.Regner SJ, M.O.Vácha) 

 20.15 tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková) 

Středa 7.00 ranní chvály v kostele 

 19.00 modlitební setkání v Kryptě 

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie  

Neděle 19.30 latinské chorální nešpory v kostele 
 

D A L Š Í  P R O G R A M  -  Ř Í J E N  2 0 1 0  

5.10. út 19.00 Slavnostní zahajovací bohosluţba. 
Představení farnosti nově příchozím s občerstvením v sakristii.  

6.10. stř 
19.00 Vítání nových občánků akademické obce v sakristii. 

19.00 Modlitební setkání v kryptě. 

8.-
9.10. 

pá/
so 

19.00 Noční pouť na Svatou Horu. 

12.10. út 20.00 Zahájení kurzu pro rychlé biřmovance, pokračování kurzu Základy víry 
v sakristii. 

16.10. so 9.00-21.00 Fotomaraton. 

16.10. so 16.00 Múzochvění. 

17.10. ne 12.00 Svatba Silvie Rašíková a Alejandro Berral Lorca. 

19.10. út 15.00 Svatba Daniela Veselá a Petr Jugas. 

22.10. 
pá/
so 

22.00-6.00 Noční adorace, doprovází Jan Regner SJ. 

24.10. ne 14.00 Křtiny Holečkovi, Chaloupkovi, Machovi, Zámostných. 

 
VÝHLEDOVĚ: 

2.11. út 19.00 Mše sv. za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta.  
Sbor a orchestr řídí Robert Hugo.  

5.-
7.11. 

pá
ne 

zač. 18.00 Víkend pro pomalé biřmovance ve Vinoři. 

3.-
5.12 

pá
ne 

zač. 18.00 Víkend pro katechumeny ve Vinoři. 
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