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Váţení a milí,
Tímto číslem našeho bulletinu vás budou provázet vítězné fotografie ze soutěţe Fotomaraton
2010. Přejeme příjemné pokoukání a zveme na výstavu.

Rozhovor s varhanicí Evou Bublovou

foto:M.Stanovský

Eva Bublová pochází z hudebnické rodiny. Na pražské Konzervatoři studovala varhany a
klavír, na Akademii múzických umění absolvovala varhany pod vedením doc. Jaroslava Tůmy
(2000). Poté vystudovala Conservatoire National Supérieur de Musique ve francouzském
Lyonu u Jeana Boyera (2000–2003). Po návratu pokračovala ještě ve studiu hry na cembalo
na AMU (2004–2007).

Je také vítězkou několika soutěží, například Mezinárodní varhanní soutěže Pražské jaro 1999
a dalších, zejména zahraničních soutěží.
Jako sólistka spolupracovala s mnoha orchestry (např. Sukův komorní orchestr, Talichův
komorní orchestr, Musica Bohemica, Harmonie Rudolfinum), nahrála několik snímků pro
český, slovenský a lucemburský rozhlas a koncertovala ve většině evropských zemí, v
Japonsku a v Kanadě.
Snad kaţdý, kdo chodí
do
kostela
Nejsv.
Salvátora zná tvoji tvář
za ta dlouhá léta, co tu
doprovázíš
mše
na
varhany. Málokdo však
tuší, čím máš běţně
zaplněný diář. Mohla
bys podrobněji popsat
svŧj obyčejný pracovní
den? Jak se dnes ţiví
varhanice?
S tou znalostí tváře bych
Ti trochu oponovala. Za
poslední rok znají lidé
aspoň moje záda, předtím
Překročit práh (Jan Rosík)
nic. Ale mně anonymita
varhaníků
naprosto
nevadí. Varhanice se ţiví těţce a pestře. Kaţdý můj den vypadá jinak, takţe spíš popíšu, co
se mi vejde do jednoho týdne: 2 kostely (kromě Salvátora ještě francouzská farnost u sv.
Josefa na Malé Straně), výuka na třech školách (Hudební gymnázium Jana Nerudy na
Ţiţkově, Hudební škola hl. m. Prahy tamtéţ, Konzervatoř v Českých Budějovicích), soukromí
ţáci a samozřejmě nezbytná doba na cvičení a přípravu koncertů.
Jak se ti hraje dole mezi
lidmi? Je to asi jiný pocit
neţ být nahoře na kŧru?
Dole si uţívám silnější
pocit sdílení, při hraní i při
modlitbě.
To
je
samozřejmě
příjemná
změna; zaţít nebo navodit
si toto na kůru je štěstí
nebo umění. Nicméně se
strašně těším, aţ budou
hlavní varhany hotové a
jejich zvuk zase naplní
celý prostor.

Přetaven, ale vcelku nezměněný (Anna Páchová)

Všichni
víme,
ţe
to
v našem kostele není se
zpěvem
nejslavnější
–
mnoho lidí se stydí zpívat,
protoţe je tu mnoho těch,
kteří nechodili do kostela
od malička a nemají ty
melodie
naposlouchané.
Je něco, co bys farníkŧm
ohledně tohoto studu či
zpěvu
obecně
ráda
vzkázala?
Pochopitelně
bych
byla
radši, kdyby se u Salvátora
víc zpívalo. Neříkám ale, ţe
Všechno naspěch má (Jitka Bendová)
bych měnila za jakýkoli
„zpívací“ kostel, rozhodně ne
takový, kde lid zpívá silně, svorně a permanentně o půl taktu za varhanami, v kaţdém druhém
taktu přidá jednu dobu, kde se na kaţdou vyšší notu najíţdí glissandem a tempo písně
nezadrţitelně klesá se stoupajícím počtem nádechů. Teď zpátky k nám. Naprostá většina lidí,
kteří o sobě tvrdí, ţe nemají hudební sluch nebo neumějí zpívat, ve skutečnosti jenom není
vůbec zvyklá zpívat, to je prosím vědecky
dokázáno. Zvykat si na zpěv ale bez zpívání
nejde. Písně z Mešních zpěvů jsou krásné
(my ve francouzské farnosti o takových jen
sníme), a na „naposlouchání“ melodií
pracujeme kaţdou neděli - zejména ty
z mezidobí se opakují často. Takţe:
připusťme, ţe paní učitelka, která nám na
základní škole tvrdila, ţe Bůh není, protoţe
ho sovětští kosmonauti ve vesmíru nenašli, a
ţe neumíme zpívat, se mýlila i v tom druhém
případě. Stud stranou a směle do toho! Snad
jde spíš o odvahu a vůli to zkusit, vţdyť není
moţné, aby toho hudebního sluchu vţdycky
náhle přibylo na Gloria a na Sluší se vţdy
chváliti.
A teď trochu osobněji: co obvykle děláš
mimo pracovní povinnosti pro své
duchovní, psychické a v neposlední řadě i
pro fyzické zdraví?

Skutečnost tato mocnější všech snění
(Lenka Zemanová)

Obklopuji se systematicky kníţkami, které mě
pobaví a současně poučí, lidmi, kteří mi
nezkazí náladu, a mnoţstvím kvalitní hudby.
Méně často vyráţím do přírody, abych se
pokaţdé divila, proč jsem to neudělala dřív.
Udrţuji křehkou rovnováhu mezi pohybem
(jóga,
stepper,
plavání)
a
příjmem
vysokoprocentní hořké čokolády.

Ptát se na záliby je podle mého názoru trochu povrchní. Jistě však jsou věci, jako je
třeba pohled na stromy nebo lidskou tvář, které tě naplňují vnitřním pokojem a tichou
radostí. Smím se zeptat, které to jsou a proč?
Stromy hlavně teď na podzim. Jinak jsou to spíš městské a umělecké záleţitosti. Monetova
Zahrada v Giverny, Ravelova Suita Dafnis a Chloe, Trnkův Sen noci svatojánské. Celoročně a
celoţivotně Praha, pohled z tramvaje ze zatáčky u Chotkových sadů, ze stráně pod
Strahovským klášterem, od kamenného zábradlí Hradu na malostranské střechy... Nevím,
proč to tak je, ale kamarádka Francouzka se mi svěřila, ţe to cítí stejně: procházka po Paříţi je
vzrušující, procházka po Praze uklidňující.
Kaţdého se ptám pro inspiraci: co zrovna čteš a čím se to tebe samotné dotýká?
Na druhou půlku otázky bych odpovídala týdny, takţe jen na tu první: Bibli. Před časem jsem
se rozhodla přečíst ji opravdu poctivě, na jeden zátah od začátku do konce a do té doby
nerozečítat nic jiného. Popudem mi byl rozhovor Marka Ebena Na plovárně s profesorem
Hellerem a také zvědavé otázky mého přítele, naráţející na hradbu mé nedovzdělanosti. Ten
„jeden zátah“ se natáhl na víc měsíců, neţ jsem si představovala, ale nevzdávám to.
A teď k farnosti. Co tebe osobně v naší farnosti nejvíce oslovuje a v čem vidíš největší
potenciál pro studenty?
Vzhledem
k mému
praţskému
zázemí
a jiţ hotovým prvním
vysokoškolským
studiím
v době mých salvátorských
začátků jsem si kostel
neuţila jako tu náruč
nabízející druhý domov,
ukotvení ve farnosti a
paletu
aktivit
k smysluplnému
vyplnění
volna
a k hledání přátel. Stejně
zásluţné a vzácné se mi
zdá to, ţe sem patří
i člověk, který nepřijde
pokaţdé, ve víře třeba tápe
a
pohybuje
se
ve
společnosti
nevěřících.
Hlásit se v takovéto společnosti k víře ve spojení se salvátorským kostelem mi připadá snaţší
neţ ve spojení s kterýmkoli jiným. Kromě této otevřenosti je pro mě osobně důleţitá kvalita.
Pověstná kvalita kázání, kvalita výstav a hudby (zmíněné Mešní zpěvy
i jednotlivé vokálně-instrumentální projekty), architektonická krása kostela a jeho poloha
v srdci Prahy, skutečnost, ţe na kůru stojí historický nástroj...
Trhliny se rozestupují (Jan Vondrák)

Co bys na sebe ráda farnosti prozradila? ... (aneb zeptej se sama sebe).
Uţ nic. Na introverta to stačilo, ne? :)
Děkuji za rozhovor i za tvoji práci.

-PJF-
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FACEBOOKU, BUDETE INFORMOVÁNI O AKTUÁLNÍM DĚNÍ.
FOTOMARATON 2010
Letošního pátého ročníku Fotomaratonu Salvátor se
zúčastnilo 28 amatérských fotografů. Nelehkým
úkolem bylo poprat se jednak s nepříliš krásným
počasím a světlem, ale také s dvanácti tématy, jeţ
letos vymyslel náš kaplan Jan Regner. Témata
vybral z básně Jiřího Zahradníčka Rouška
Veroničina. Posuďte sami: 1. Troskami kráčím; 2.
Přetaven, ale vcelku nezměněný; 3. Všechno
naspěch má; 4. Skutečnost tato mocnější všech
snění; 5. Žhne v nás očima uhrančivýma; 6. Klíčí
mýty; 7. Hledejte, co je tichého; 8. Stromy v městě;
9. Překročit práh; 10. Trhliny se rozestupují; 11.
Jakoby nic; 12. Vstříc příchodu slávy.
Vernisáţ výstavy vítězných fotografií proběhne
v neděli 31.10. po večerní mši sv.
Vítězové
soutěţe nejsou aţ do vernisáţe známi. Doufáme,
ţe si všichni účastníci tuto soutěţ, která je tak
trochu i fotografickými exerciciemi, řádně uţili.
Výstava je přístupná vţdy kolem bohosluţeb
(půlhodinu před i po) a potrvá na ochozu kostela do
neděle 21.11.. Toto Salvatore provází dvanáct
vítězných fotografií.
Jakoby nic (Renata Molová)

TUNING KOSTELNÍCH

LAVIC

(3.11., 9-12h a 15-18h)

Jak jste si jistě někdy všimli, lavice v kostele potřebují naši péči, jinak vás při modlitbě mohou
zbytečně rozptylovat nejrůznější problémy typu starost o to, ţe si ušpiníte kolena nebo vám
překáţí taška, kterou si nemůţete pověsit, protoţe v lavici chybí háček. Máte-li upřímný vztah
ke svému místu v lavici, sedáte si neděli co neděli na stejné místo, přijďte si opečovat svou
lavici. Nabídneme vám čisticí prostředky, veškeré nářadí a povzbudivé slovo. Vaše lavice vás
za to bude mít ráda.

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČER (15.11., 20.00)
Tentokrát na téma „Temné aleje lásky“. Čtení z díla Ivana Alexejeviče Bunina, nositele
Nobelovy ceny za literaturu, jehoţ povídky patří k nejlepším textům moderní literatury.
Vychutnejte si je společně s blahodárnými tóny klasické hudby! Připravuje Vilma Manová
a Petr Janeš. Koná se v kryptě.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SAKRISTII „HUSA DO NEBE VOLAJÍCÍ“ (10.11., 19.00)
Ve středu 10. listopadu v 19 hodin bude mít v naší sakristii světovou premiéru hra našeho
bývalého zaměstnance a reţiséra Milana Tomeše s názvem „Husa do nebe volající“. Slovy
autora jde o „grotesku z jedné čekárny“.

Hrají absolventi, studenti a pedagoţka praţské DAMU: M.Bendová, Z.Košata, J.Šmíd,
J.Zimová, M.Dudek, L.Klírová, reţie Milan Tomeš.
Vstupenky za 170,-Kč v prodeji na místě.

POUŤ STUDENTŦ K 17. LISTOPADU
Na tradiční podzimní pouti nás tentokrát čeká putování
Svatojánskou stezkou ze Štěchovic na Slapy,
zakončené mší sv. Sraz bude 17.11. v 7.45 na
nástupišti metra Smíchovské nádraţí.. Přihlášení na
akci a další informace poskytne Tomáš Warzecha:
tomaswarzecha@seznam.cz, tel: 723776158.

DEBATNÍ VEČER: ARCHITEKT JAN SOKOL (24.11.,
19.00)
Debatní večer nad dílem významného českého
architekta Jana Sokola (1904-1987) se Zdeňkem
Lukešem, Janem Sokolem a Václavem Sokolem.
Víc neţ jen přednáška, víc neţ jen vzpomínání, takový
bude večer věnovaný významnému českému
architektovi Janu Sokolovi. V mládí jako jeden z mála
Čechů pracoval u Le Corbusiera a seznámil se
i s Augustem Perretem. Nadhled a rozhled si udrţel po
celý ţivot, i kdyţ nepřízeň doby, nejdříve nacistická, pak
i komunistická diktatura jeho krásné projekty většinou
Troskami kráčím (Jan Vondrák)
zabránila realizovat. Nicméně i to málo, co postavil a co
je publikováno, prozrazuje všestranného a hlubokého
člověka, který inspiruje i dnes. Ne nadarmo se v současných debatách okolo chrámu sv. Víta
znovu začalo častěji skloňovat jeho jméno. Večer zahájí přední český historik architektury
Zdeněk Lukeš úvodem do Sokolova díla. Poté bude následovat panelová debata, do které se
zapojí i oba architektovi synové: filozof Prof. Jan Sokol a výtvarník Václav Sokol. Večer bude
moderovat Norbert Schmidt. Debatní setkání u Nejsv. Salvátora se koná ve spolupráci Centra
teologie
a umění při KTF UK, Akademické farnosti Praha a teologické revue Salve.

ADVENTNÍ VĚNCOVÁNÍ ( 22.11.
16.00 – 19.00)
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.
Klíčí mýty (Klaudia Dorociaková)

SALVÁTORSKÝ SILVESTR (27.11. 18.00 – 01.00)
V předvečer první neděle adventní – v sobotu 27. listopadu vás VKH zve 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. Plánovaný začátek: v 18 hodin. Pro
bliţší informace pište na adresu vkh.predseda@seznam.cz

VERNISÁŢ VÝSTAVY SOCHA IV .
(28. 11., 21.15)
Po večerní mši sv. zahájíme vernisáţí další z cyklu
výstav a instalací v našem kostele. Výstava nese název
Socha IV., a účastní se jí sochaři Jindřich Zeithamml,
Pavel Hošek, Eva Humlová,Monika Immrová, Jakub
Lipavský, Matěj Lipavský, Jan Kovářík, Bronislava
Bakule Malá, Vojtěch Míča, Luděk Míšek, Anna
Plačková, Veronika Resslová a Petr Stibral. Výstava
bude na ochoze kostela přístupná vţdy kolem
bohosluţeb (půlhodinu před i po), a to aţ do konce
února 2011. V prostoru kostela vás zároveň čeká
výtvarná intervence J. Zeithammla.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ

Hledejte, co je tichého (Matouš Bláha)

Srdečně zveme ke společným modlitbám s Písmem a
zpěvy z Taizé. Setkání probíhají kaţdou středu od 19h
v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora (vstup bočním
vchodem u sakristie). Ve středu 17.listopadu oslavíme
výročí modlitební procházkou po Praze, sraz jako
obvykle v 19h v kryptě.

KLUB PRVÝ POKUS

Žhne v nás očima uhrančivýma
(Lenka Zemanová)

VKH Praha sa v úzkej spolupráci s naším novým
kaplanom P.Janom Regnerom snaţí tento akademický
rok oţiviť študentský ţivot u Najsv. Salvátora. Spolu s
tohtoročnými "nováčikmi", preváţne príslušníkmi prvých
ročníkov vysokých škôl, sme zaloţili nový klub. Ak
chcete spoznať nových ľudí, diskutovať o duchovných
témach, radi vas uvidíme.
Program sa pravidelne strieda v párny a nepárny
týţdeň. Kaţdý druhý pondelok večer sa stretávame v
Krypte. Schádzame sa uţ od 19. hodiny. Zo začiatku je
priestor na zvítanie, voľnú debatu s kamarátmi,
pripravuje sa niečo na občerstvenie. O 19.30 je potom
"oficiálny" začiatok s modlitbou. Nasleduje téma večera.
Tu a tam si niečo zaspievame. V týţdne, kedy nie je
pondeľňajšie stretnutie sa snaţíme vypomôcť s
prípravou študentskej omše v utorok večer. Stačí prísť
asi 30 minút pred začiatkom omše do sákristie (vchod z
Klementína). Pomoc potrebná hlavne s vymýšľaním
prosieb. Najbliţšie pondeľňajšie stretnutie:
8.11.,
22.11. atď. kontakt: vkh.predseda@seznam.cz

DIVADLO PRO ANDĚLY
Začátkem listopadu vychází v nakladatelství Lidové noviny nová kniha Tomáše Halíka
s názvem „Divadlo pro anděly“. Tentokrát je opět volitelnou součástí knihy
i přiloţené CD s čtenými úryvky v podání autora. Hudbu sloţil a na varhany doprovázel Robert
Hugo.

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).

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 1500 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 knihy z našeho miniknihkupectví.

Duchovní cvičení a rekolekce na podzim 2010
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.
6.-7.11. (so – ne) Rozlišování povolání
Setkání z cyklu určeného mladým ţenám od cca 17-35
let, které zvaţují volbu zasvěceného ţivota. Proběhne
taktéţ na Karmelu Edith Steinové v Košířích (Jinonická
22).
Bliţší
info
viz
www.cestanahoru.org,
karmelitky@gmail.com.
19. - 21.11. (pá-ne) Víkend mezi duší a Duchem I.

Stromy v městě (Jan Vondrák)

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.

22. -25. 11. 2010 (po - čt)
Meditovat vesmír
Duchovními
cvičeními
určenými
zejména
pro
technicky, matematicky a
přírodovědecky
zaměřené
účastníky bude doprovázet
jezuitský astrofyzik a kněz
Pavel Gábor z Vatikánské
observatoře. Kurz exercicií
začne v pondělí večer a
skončí ve čtvrtek po obědě.
Kaţdý den budou nabídnuty
dvě přednášky s náměty k
rozjímání a mše sv.. Nebude
chybět ani příleţitost k
osobnímu
rozhovoru
Žhne v nás očima uhrančivýma (Matouš Bláha )
s doprovázejícím. Galileo byl
přesvědčen, ţe Bůh napsal
knihu přírody matematickým jazykem. Výchozím bodem bude krása stvoření a jeho
poznatelnost.
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.
28.11. - 23. 12. 2010, Praha - Adventní exercicie uprostřed všedního dne
Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během
adventního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho běţného
pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed
všedního dne jsou vymezeny pouze časově (např. 4 adventní týdny), nikoliv tematicky, jsou
individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s
konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je exercitant vybaven podněty k meditaci na
několik následujících dní, tj. (sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií).
S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti meditací a čase setkávání, tak, aby přitom bylo
moţné zvládat běţné denní povinnosti. (Do exercicií však má smysl vstupovat tehdy, pokud
vím, ţe budu schopen/schopna najít si kaţdý den dostatečně dlouhý čas k meditaci.)
Doprovází: Jan Regner SJ, František Hylmar SJ. Denisa Červenková CSTF, Petr Havlíček SJ.
5.12. (ne) Jednodenní rekolekce s filmem
Tyto rekolekce s filmem Rang-e khoda (Barva ráje) iránského reţiséra M. Madţídího (Írán
1999) proběhnou v Praze na Karmelu Edith Steinové. Odpolední částí doprovází filmový
historik a pedagog Vladimír Suchánek.
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 jezuitŧ 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 1216, 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
Vstříc příchodu slávy (Martina Staňková)
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 PRO S ALV ÁTORSKÉ NA

K ARMELU E DITH S TEIN

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

19.00

po

20.00

čt

17.30

čt

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).
Přehlídka řeholníkŧ / 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.
Mše pro rodiče s malými dětmi
Kaţdý třetí čtvrtek v měsíci.
Terezie Avilská: Cesta dokonalosti. Cyklus duchovní četby. Kaţdý druhý
čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.

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).

LISTOPAD NA KARMELU
Rozlišování povolání - setkání z cyklu určeného mladým ţenám od cca 1735 let, které zvaţují volbu zasvěceného ţivota.Proběhne taktéţ na Karmelu
Edith Steinové v Košířích (Jinonická 22). Bliţší info viz www.cestanahoru.org,
případně karmelitky(zavináč)gmail.com.

6.-7.11.

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.

19.00

Adventní rekolekce v Luké. Pořádáme ve spolupráci s tamní farností,
otevřeno všem.
7. autorský večer: Čas
Díla jakéhokoliv ţánru a stupně amatérského či profesionálního
uměleckého projevu k tématu jsou vítána.

26.-28.11
29.11.

PROSINEC NA KARMELU
5.12.

Jednodenní rekolekce s filmem se uskuteční na Karmelu Edith
Steinové v Praze-Košířích. Na pořadu je film Barvy ráje íránského
reţiséra Maţída Maţídího. Doprovází Vladimír Suchánek.

12.12.

Rozlišování povolání - setkání z cyklu určeného mladým ţenám od cca 1735 let, které zvaţují volbu zasvěceného ţivota.Proběhne taktéţ na Karmelu
Edith Steinové v Košířích (Jinonická 22). Bliţší info viz www.cestanahoru.org,
případně karmelitky@gmail.com.

LEDEN NA KARMELU
3.-7.1.
2011

Karmelitánské exercicie.
Jsou určeny mladým ţenám ve věku 17-35 let, které uvaţují o
zasvěceném ţivotě podle spirituality Karmelu. Pořádají je společně
sestry karmelitky Dítěte Jeţíše a karmelitky sv. Terezie v klášteře ve
Slaném.

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

Kontakty
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

Z KALENDÁŘ E F ARNO ST I
BOHOSLUŢBY:

Neděle

mše sv.
studentská mše sv.
studentská mše sv.
adorace se svátostí smíření nebo ducho vním rozhovorem

14.00
20.00
19.00
20.00

Úterý
Čtvrtek

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM:

Pondělí
Úterý

18.30 - 20h
17.00-18.30
17.30-19h
20.00
20.15
7.00
19.00
19.00
19.30

Středa
Čtvrtek
Neděle

kurz pro ţalmisty (Robert Hugo - sakristie)
španělština (Anita Szabo - Platnéřská 4)
duchovní pohotovost (P.Jan Regner SJ)
kurz Základy víry v sakristii ( Mons. T.Halík)
tichá meditace v kryptě (s. Denisa Červenková)
ranní chvály v kostele
modlitební setkání v Kryptě (manţelé Muchovi)
sportovní klub Lazar Betánie
latinské chorální nešpory v kostele

DALŠÍ PROGRAM

31.10.

ne

7.11.

ne

8.11.
9.11.
2.11.
3.11.

po
út
út
stř

5.-7.11.

10.11.
15. 11.

stř
po

17.11.

stř

22.11.

po

24.11.
27.11.

stř
so

28.11.

ne

30.11.

út

3.-5.12

stř

8.12.
10.-12.12.

20.00
21.15
14.00
21.15
19.00
19.00
19.00
9-12 + 15-18

zač. 18.00
19.00
20.00
7.45
19.00
16-19
19.00
19.00
18.00
17.00
20.00
21.15
19.00
zač. 18.00
19.00
zač. 19:30

- LISTOPAD 2010

Sbírka na naše varhany.
Vernisáţ výstavy fotografií z Fotomaratonu.
Sbírka na Arcidiecézní charitu.
Kafe po mši.
Klub první pokus. Koná se v kryptě.
Studentskou mši sv. doprovodí naše schola.
Mše sv. za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta.
Tuning kostelních lavic.
Víkend pro pomalé biřmovance ve Vinoři.
Divadelní představení v sakristii „Husa do nebe volající“.
Literárně hudební večer – Temné aleje. Koná se v kryptě.
Studentská pouť. Kontakt: tomaswarzecha@seznam.cz
Modlitební procházka k výročí revoluce, sraz v Kryptě.
Adventní věncování v sakristii. Přihlášky na st.salvator@gmail.cz.
Klub první pokus. Koná se v kryptě.
Debatní večer s hosty v sakristii na téma architekt Jan Sokol.
Církevní silvestr. Info: vkh.predseda@seznam.cz.
Benefiční koncert pro Sue Ryder.
1. neděle adventní - mši sv. doprovodí naše schola.
Vernisáţ výstavy Socha IV.
Studentskou mši sv. doprovodí naše schola.
Víkend pro katechumeny ve Vinoři.
Benefiční koncert naší scholy.
Víkend pro rychlé biřmovance v Jiřetíně pod Jedlovou.
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