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

 90/ únor                          A.D. 2012    

z d a r m a  

   

 
 

SALVÁTORSKÝ SALON ZAHÁJEN 

Vernisáţí v neděli 29.1. byl v našem kostele zahájen Salvátorský salon, který prezentuje  
17 amatérských i profesionálních autorů z řad naší farnosti. Svá díla vystavují: Magdalena 
Bartáková, Matěj Forman, Patrik Hábl, Klára Jirsová, Martin Kalný, Otakar Karlas, Františka 
Lachmanová, Anna Leschingerová, Miroslav Lörincz, Pavlína Lörinczová, Zuzana Malénková, 
Robert Palúch, Terezie Regnerová, Barbora Stonišová, Jáchym Šerých, Kristina Vesková, 
Marek Hlaváč.  
K salonu vyšel také skromný katalog, který je k dostání na místě. Díla budou vystavena na 
ochozech  kostela do 4. 4. 2012 vţdy v neděli od 15 do 15.30 a od 21 do 21.30 a v úterý od 18 
do 19 hodin. Přijďte se podívat, stojí to za to. 
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22. VÝROČÍ NAŠÍ FARNOSTI 

V pondělí 1. února jsme si připomněli 22 let naší novodobé historie. V tento den totiţ v roce 
1990 převzal P. Tomáš Halík jmenovací dekret, ve kterém byl ustanoven studentským 
duchovním a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora. Akademická farnost jakoţto 
personální farnost vznikla pak aţ v listopadu roku 2004.  Cítíme se tedy velmi mladě, svěţe, 
neboť stojíme na prahu dospělosti. Díky všem, kdo nás jakkoliv dlouho na této cestě provázejí 
a jsou této farnosti oporou! 

 
Z dávnější historie našeho kostela, váţící se k měsíci únoru vybíráme: 

„A tak 13. února 1650 se duchovní a světští profesoři obou praţských univerzit, Ferdinandey a 
Karoliny, shromáţdili slavnostně oděni v kostele Nejsv. Salvátora a sloţili  imakulační sponzi – 
světští profesoři do rukou protektora Karolina, nejvyššího purkrabího a královského 
místodrţícího Bernarda Ignáce hraběte z Martinic, a jezuité do rukou zastupujícího rektora  
P. Jiřího Molitora. Děkan teologické fakulty P. Karel de Grobendonecque, S.J., pronesl chválu 
Neposkvrněného početí a věhlasný lékař, matematik a přírodopisec Jan Marek Marci 
z Kronlandu (1595–1697), děkan lékařské fakulty, přednesl báseň na shodné téma, kterou 
sám napsal. Nato odpřisáhli neskonalou úctu k Immaculatě radní Starého Města Praţského. 
Své působení v úřadě rektora jezuitské koleje u sv. Klimenta na Starém Městě Praţském a 
rektora magnifika Ferdinandey ukončil P. Jiří Molitoris dnem 14. prosince 1652, poté stál v 
čele obou uvedených institucí vicerektor P. Jiří Hogenegger (1616–1684), a to do 22. května 
1653, kdy nastoupil do rektorského úřadu v praţském Klementinu P. Jan Molitoris (nar. v 
Domaţlicích r. 1604, zemř. v Olomouci 14. února 1664).“ 
 

(Prof.J.Fiala CSc.   zdroj: Žurnál UP 4.11.2005) 
 

 

POPELEC UMĚLCŮ  22. 2. 18.00 

Letošní popelec bude mít opět tři části: 

Od 18.00 zveme všechny do Velkého sálu 
Městské knihovny (Mariánské náměstí) na 
divadelní hru Lucie Trmíkové a Miloše Orsona 
Štědroně: Lamento / Z tance v prach a opět do 
tance (Den a noc Matky Terezy) v reţii Jana 
Nebeského. (75 minut) 

Kapacita sálu je dostatečná (380 míst k sezení), 
Předprodej vstupenek (50,-Kč) v pokladně MKP 
(po – pá od 14 do 20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 
113 377, online rezervace: www.mlp.cz (méně než 
3 dny před akcí už není možné rezervovat 
vstupenky on-line). 

V 19.30 začne v kostele bohosluţba s udělováním popelce. Celebruje a káţe Mons. Tomáš 
Halík. Mši sv. bude v přímém přenosu přenášet Česká televize na programu ČT2. 
Po bohosluţbě jsou její účastníci zváni k přátelskému setkání do sakristie. 
 
Součástí letošního Popelce umělců je i instalace postního plátna v presbytáři kostela. 
 

http://www.mlp.cz/
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POSTNÍ PLÁTNO U NEJSV. SALVÁTORA 
(Popeleční středa – Velikonoce 2012) 
 

Postní plátno přidává k půstu těla i půst zraku. Podle starého církevního zvyku zahaluje 

nejposvátnější část kostela: presbytář a hlavní oltář se svatostánkem po celou dobu postní. 

Zatím nejvýraznější z řady současných vizuálních intervencí do prostoru akademického 

kostela Nejsv. Salvátora se opírá právě o tento starobylý církevní zvyk. Pozdně středověká 

postní plátna byla bohatě posetá výjevy, znázorňujícími jako biblia pauperum – bible chudých 

dějiny spásy. Známé je např. Velké ţitavské postní plátno z roku 1472 s devadesáti biblickými  

 

 
 

zobrazeními od Stvoření po Poslední soud. Nejstarší postní plátna, která se objevují uţ na 

přelomu tisíciletí, však byla prostá, v přírodních barvách bez jakýchkoli ilustrací či symbolů 

kříţe. Nové salvátorské postní plátno o rozměrech 6 × 12 m se inspiruje právě touto původní 

jednoduchostí a jasností. Připomíná podle starých výkladů jak jeruzalémskou chrámovou 

oponu, která se roztrhla o Velikonocích ve chvíli Jeţíšovy smrti, alegoricky pak mlhavost 

Starého zákona před příchodem zákona Nového či skrytost Jeţíšova Boţství, tak také – v 

určitém kontrapunktu k úctě vystavované či pozdvihované eucharistie – porušenost člověka a 

jeho neschopnost dohlédnout nejposvátnějších skutečností. Eucharistie se původně slouţila 

samozřejmě za postním plátnem. Tento dynamický – či chcete-li ikonoklastický – aspekt má v 

sobě něco velice současného. Ukazuje relativitu našeho poznání a vlastních schopností. Pro  
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někoho můţe ohromné bílé plátno, které jako cizorodý prvek ruší teplou barokní zdobnost 

kostela, znázorňovat mrazivou mlhu zoufalství, kdy jeden neví, jak dál, kdy je mu přímo 

zatarasena cesta do budoucnosti a vzata veškerá víra a naděje ve smysluplnost vlastní 

existence. Někdo naopak můţe v této „prázdné stěně“ spatřit jediný moţný současný způsob, 

jak znázornit práh k transcendenci. Jak jednou napsal Romano Guardini, správně formované 

prázdno prostoru a plochy není pouhou negací obraznosti, nýbrţ jejím protipólem. Vztahuje se 

k obraznosti podobně jako mlčení ke slovu. Jakmile se mu člověk otevře, pocítí v něm 

tajuplnou Přítomnost. Vyjadřuje aspekt posvátna, který nelze zachytit tvarem a pojmem. 
   

Norbert Schmidt 
 
 

TOMÁŠ HALÍK:  NIGHT OF THE CONFESSOR 

Ve Spojených státech amerických v těchto dnech vychází jiţ druhá kniha Tomáše Halíka. Po 

úspěšné Patience with God vydává nakladatelství Doubleday překlad Noci zpovědníka. U nás 

bude kniha k dostání například v knihkupectví Fišer. 
 

KÁZÁNÍ NA NAŠEM WEBU 

Pokud jste nestihli nedělní kázání nebo jej chcete jen zprostředkovat druhým, není třeba se 

doţadovat nahrávek či převyprávění. Na farním webu totiţ pod odkazem KÁZÁNÍ naleznete 

bohatý archiv homilií našich kněţí, který bývá aktualizován (díky obětavé práci Lukáše 

Peterky) zpravidla do 24 hodin po příslušné mši sv. Zatím se nepočítá s moţností staţení 

nahrávky, kázání je moţné si pouze poslechnout. Kázání Mons. Tomáše Halíka ze mše sv. za 

Jana Palacha v roce 2009 můţete ve formě videa zhlédnout zde:  

http://www.janpalach.cz/cs/default/archiv/video 

 

KLUB PRVNÍ POKUS 13.2. a 27.2. (19.00) 

První pokus je otevřené společenství studentů, které navazuje na tradici Vysokoškolského 

katolického hnutí v Praze. Pravidelně se potkáváme kaţdých čtrnáct dní při diskuzích nebo 

přednáškách o duchovních tématech. Organizujeme spolu také další nepravidelné aktivity, 

jako jsou poutě, návštěvy v LDN či liturgický Silvestr. Koná se pravidelně v Kryptě. 
 

SALVÁTORSKÝ FILMOVÝ KLUB  29.2.  

V rámci obnoveného filmového klubu proběhne ve středu 29. února od 19 hodin ve Velkém 
sále Městské knihovny na Mariánském náměstí projekce filmu Lurdy/Lourdes (Rakousko-
Francie-Německo, 2009. Reţie: Jessica Hausner. Francouzsky s českými titulky, 99 min.). Po 
projekci bude moţné se účastnit debaty nad filmem a jeho souvislostmi. Večer moderuje: P. 
ThLic. Ing. Petr Vacík S.J., hosté: Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a Mgr. Martin Staněk. 
 

FARNÍ POUŤ DO IZRAELE  11. – 20.2.  

Od soboty 11. 2. do pondělí 20. 2. bude padesát členů naší farnosti včetně Mons. Tomáše 
Halíka, P. Petra Vacíka, past. asistenta Martina Staňka i kostelníka Patrika Pikálka na pouti 
v Izraeli. Bezproblémový provoz farnosti zajistí kaplan  P.Jan Regner, asistentka Paula Fassati 
a výpomocní kostelníci. Ţádné akce se tedy neruší. Aktuální info naleznete na našem webu. 

http://www.janpalach.cz/cs/default/archiv/video
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MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ 

Váţení přátelé, i v novém akademickém roce Vás srdečně zveme na modlitební setkání 
s Písmem a zpěvy z Taizé. Tato společná modlitba je otevřena kaţdému bez ohledu na věk, 
nebo ţivotní či duchovní zkušenost. Setkání probíhají kaţdou středu od 19h v kryptě kostela 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1 (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství vede 
Pavel Svačina a Zita Purkrtová. Dne 22.2.  se setkání nekoná (Popeleční středa). 
Další informace:  spolecenstvikrypta.wordpress.com  nebo  purkrtova@gmail.com 
 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE  

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, můţe se volně zapojit do programu Lazara Betánie. Koná se 
v tělocvičně v ZŠ Umělecká ul. V Praze 7. Program: 18- 19 hod. fotbal, 20 – 21 hod. volejbal. 
Podrobnosti na  www.lazar.borec.cz, kontakt: Dan Marek 603 863 266. 
 

 

Matěj Forman v družné debatě s Otakarem Karlasem (z vernisáže Salonu) 

 

 

ZÁZEMÍ PRO DĚTI V SAKRISTII 

Dáváme 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. Prosíme rodiče, aby se zázemí nebáli vyuţívat. 
 

mailto:purkrtova@gmail.com
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SBÍRKA HALÉŘ SV.PETRA 19.2.  
 
V neděli 19. února v naší farnosti vykonáme sbírku, nazvanou Haléř sv. Petra. Výtěţek této 
sbírky, konané ve všech farnostech světa, bude jako obvykle pouţit k moţnosti svatého otce 
rychle pomoci kdekoliv, kde je to potřeba. V loňském roce se v naší arcidiecézi vybralo 
1 127 283,-Kč. 
 
 

K N I H O V N A   
 

 

Nachází se v chodbě za sakristií a nabízí cca 2000 svazků převáţně náboţenské literatury. 
Provozní doba: neděle 21.00 – 21.30 a úterý 18.30 – 19.00. 
Katalog dostupný z  www.salvator.farnost.cz/knihovna nebo tištěný na místě.  
Na setkání se těší zatím Dária Paučíková a Radek Hýl (najde se někdo další?). 
Prosíme, nenechávejte zapůjčené knihy u kostelníků nebo volně leţet v sakristii.  
 
 

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   
 
 

Dlouhodobý vysoký zájem o duchovní cvičení nás vedl k rozhodnutí nabídnout více nových 
termínů, aby se dostalo (snad) na kaţdého. V tomto Salvatore proto zveřejňujeme mnoho 
nových kurzů na období jara a léta 2012. 
 
 

DUCHOVNÍ VÍKENDY PRO KATECHUMENY PRO BIŘMOVANCE 
 

3 .- 5. 2.2012, Praha-Vinoř, víkend pro rychlé biřmovance II., doprovázejí manţelé Muchovi 

9.-11.3., předběţně Praha-Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí 

Tomáš Halík, Martin Staněk a Petr Vacík 

23.-25.3., předběţně Praha-Vinoř , víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, 

doprovázejí Tomáš Halík a Martin Staněk 

30.3.-1.4.2012, Praha- Klášter kapucínů Loreta, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí 

manţelé Muchovi 

 

NADCHÁZEJÍCÍ KURZY DUCHOVNÍCH CVIČENÍ A REKOLEKCÍ  

 
Níţe uvedené kurzy slouţí k prohloubení našeho duchovního ţivota, naší modlitby a meditace 
i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Většina kurzů se koná v jezuitském exercičním 
domě v Kolíně (Kutnohorská 26). Ceny jsou uvedeny vţdy za celý kurz zahrnující ubytování a 
plnou penzi. Další informace můţete získat na adrese meditace@farnostsalvator.cz, v případě 
potřeby i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa Červenková), 737 028 900 (Jan Regner SJ) a 
603 714 338 (Petr Vacík SJ). Přihlašujte se pouze e-mailem na uvedené adrese a uvádějte 
název a datum kurzu v „předmětu”. Na kaţdý kurz se přihlašujte samostatným emailem. 

 

http://www.krestane.cz/vkhpraha
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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„DEVOTIO POSTMODERNA", 23.-26.2. (ČT-NE) KOLÍN.   JEŠTĚ ZBÝVAJÍ VOLNÁ MÍSTA 

Tradiční duchovní cvičení křesťanské zboţnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio 
moderna) pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke klasickým 
elementům katolické spirituality jako rozjímání, modlitba růţence, adorace atd. (nebo s nimi 
mají problém a chtějí učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Studenti 
1.000 Kč, ostatní 1.300 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 
MEZI DUŠÍ A DUCHEM  7.-9.3.(ST-PÁ) KOLÍN.   - OBSAZENO 
 
KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND, 9.-11.3. (PÁ-NE) KOLÍN.   - OBSAZENO 
 
POSTNÍ DVOJVÍKEND, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2X PÁ-NE) KOLÍN.  -   OBSAZENO. 
 
JEDNODENNÍ EXERCICIE S FILMEM 18.3. (NEDĚLE) PRAHA. 

Jednodenní rekolekce se skupinovou meditací nad filmem Svátost manţelství (reţ. V. 
Suchánek, 1994). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, meditaci nad filmem se 
věnujeme odpoledne. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a Denisa Červenková 
CSTF. Koná se na Karmelu Edith Steinové, Jinonická 22.  

 

 
z instalace Salonu 

 

 

 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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NOVÉ KURZY 

 
POSTNÍ EXERCICIE UPROSTŘED VŠEDNÍHO DNE 22. 2. -1.4. (OD POPELEČNÍ STŘEDY DO KVĚTNÉ 

NEDĚLE) 

Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během 
postního času prohloubit svou praxi vnitřní modlitby a meditace. Duchovní cvičení probíhají při 
zachování běţného pracovního nebo studijního rytmu dne a v přirozeném prostředí. Jsou 
vymezeny pouze časově (na šest postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. 
způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím.   

Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o způsobu meditace a doprovázení je 
exercitant vybaven biblickými podněty k meditaci na několik následujících dní. S 
doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti rozjímání a na termínech osobního setkání, a to 
tak, aby přitom bylo moţné zvládat běţné denní povinnosti.  

Upozorňujeme však předem na to, ţe závazek meditovat kaţdý den alespoň půl hodiny není 
obvykle snadné naplnit. Do exercicií tedy má smysl vstoupit jen tehdy, pokud účastník ví, ţe 
bude schopen/schopna najít si kaţdý den čas k rozjímání. Doprovází: Mireia Ryšková (KTF 
UK), sr. Denisa Červenková CSTF, P. František Hylmar SJ, P. Josef Čunek SJ a P. Jan 
Regner SJ. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

FILMOVÉ EXERCICIE VELIKONOČNÍ, 28.3.-1.4. (ST 18.00 – NE ODPOLEDNE) KOLÍN 

Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem (s návodem, kaţdý den jeden film). Individuální doprovázení. 
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč.  
Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

IGNACIÁNSKÉ EXERCICIE, 15.-22.4. (NE-NE) KOLÍN 

Týdenní ignaciánská duchovní cvičení s kompletně individuálním přístupem a doprovázením. 
Není vhodné pro úplné začátečníky. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Studenti 2.900 
Kč, ostatní 3.250 Kč.  Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

FILMOVÉ EXERCICIE PRO POKROČILEJŠÍ, 27.4.-1.5. (PÁ 18.00 – ÚT ODPOLEDNE; ÚT JE STÁTNÍ 

SVÁTEK) KOLÍN 

Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem (s návodem, kaţdý den jeden film). Není vhodné pro ty, kdo ještě 
neabsolvovali ţádné filmové exercicie. Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a 
Scarlett Vasiluková-Rešlová. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 

 

ZASVĚCENÝ ŢIVOT: MEZI MODLITBOU A ČINNOSTÍ, 4.-8.5. (PÁ-ÚT) KOLÍN 

Rekolekce věnovaná základním tematikám řeholního ţivota (modlitba, společný ţivot, sluţba 
atp.). Její součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. 
Určeno mladým ţenám, které se snaţí rozlišit, zda mají povolání k zasvěcenému ţivotu. 
Doprovází sestry z Karmelu Edith Steinové a P. František Hylmar SJ. Studenti 1.500 Kč, 
ostatní 1.900 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

MEZI DUŠÍ A DUCHEM III., 17.-19/20. 5. (ČT-SO/NE) KOLÍN 

Rekolekce zaměřená na sebepoznání osobnosti s cílem vyuţít získaných informací k práci na 
sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. Kurz je určen pouze těm, kteří 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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absolvovali Víkend mezi duší a duchem I., půjde o další prohloubení práce s enneagramem, 
zaměříme se zejména na moţnosti rozvoje kaţdého ennea-typu. Společná práce skončí v 
sobotním odpolednem, v klášteře je však moţno setrvat aţ do neděle. Doprovází 
psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková. Studenti 1.000/1.350 Kč, ostatní 
1.300/1.750 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

SÁDHANA PRO ZAČÁTEČNÍKY, 25.-27.5. (PÁ 18.00 – NE ODPOLEDNE) KOLÍN 

Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthony de 
Mella SJ, známých pod jménem Sádhana – Cesta k Bohu. Tento víkend cvičení v meditaci je 
vhodný zvláště pro začátečníky na cestě modlitby a meditace. Doprovází Petr Vacík SJ. 
Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND, 8.-10.6. (PÁ-NE) KOLÍN 

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro 
začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří 
potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. 
Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. 
Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

FILMOVÉ EXERCICIE, 20.-24.6. (ST 18.00 – NE ODPOLEDNE) KOLÍN 

Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem (s návodem, kaţdý den jeden film). Individuální doprovázení. 
Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 

 

KREATIVNÍ EXERCICIE, 2.- 6. 7. (PO-PÁ) KOLÍN 
Kurz je určen především pro ty, kteří chtějí zkusit zapojit svou kreativitu k sebevyjádření a 
modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci moţnost vyuţít výtvarných potřeb. 
Součástí exercicií bude také bibliodrama a individuální doprovázení. Doprovází  Mireia 
Ryšková z KTF UK a P. Jan Regner SJ.  Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 
 
USPOŘÁDAT SI ŢIVOT  8.-15.7. (NE-NE) KOLÍN 
Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kteří rozlišují své místo ve světě 
(zasvěcený ţivot, manţelství, kněţství, samota). Předpokladem je znalost základních principů 
exercicií (nemělo by jít o první exercicie v ţivotě), počet účastníků je omezen. Při přihlašování 
je třeba do mailu připojit také motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a 
Denisa Červenková CSTF. Studenti 2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč. Přihlášení na 
meditace@farnostsalvator.cz. 

 

OTEVŘENÝ KLÁŠTERNÍ TÝDEN, KDYKOLI MEZI 17.-26.8. V KOLÍNĚ 

Můţete přijet kdykoli (po dohodě a rezervaci) a strávit nějaký čas (4 aţ 9 dní) v kolínském 
klášteře. Ten se na devět dní promění v komunitu s pravidelným rytmem společné liturgie, 
osobní i společné meditace, studia, práce a odpočinku. Individuální doprovázení: Petr Vacík 
SJ a Jan Regner SJ. Studenti 450 Kč první noc, 350 Kč další noci; ostatní 550 Kč první noc, 
450 Kč další noci. Přihlášení na meditace@farnostsalvator.cz. 

 

***  
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KAŢDÉ ÚTERÝ 20.15 TICHÁ MEDITACE.  

Probíhá vţdy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. 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@farnostsalvator.cz 

 
 

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 zůstat na čaj, kafe, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních moţností domu či štědrosti 
příchozích. Celebrují Libor Ovečka SDB, nebo Jan Regner SJ, Petr Vacík 
SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Broţ (KTF UK). 

st 18.00 eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je moţné se připojit k dalším 
modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD. 

čt 19.00 Jan od Kříţe: Výstup na horu Karmel. 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, vystupte na zastávce Klamovka, první 
ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22). 

 

ÚNOR NA KARMELU 
 

1.2. st Setkání maminek s malými dětmi 
Připravuje Alena Dvořáková, další info na 
theodoraheller@gmail.com. 

9.2. čt Četba z děl duchovních klasiků  
Pokračujeme četbou druhé knihy Výstupu na horu Karmel od sv. 
Jana od Kříţe. 

20.2. po Indický večer 
Indická vůně, hudba, kuchyně, foto a lidé. Hosté večera: hosté: P. 
Dennis Kuruppassery, P. Lancy  Rajesh Lovis ad. V 19h slavíme 
eucharistii (anglicky), poté pokračuje neformální setkání věnované o 
Indech a Indii. 

 
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 pište: karmelitky@gmail.com či volejte: 257 
21 24 26 (sestra Denisa).  
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Ze Salonu 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
 

B O H O S L U Ţ B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S :  

 

Neděle  

14.00 mše sv. 

20.00 mše sv. 

Pondělí  17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, krypta) 

Úterý 

17.00 -18.50 duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta) 

19.00 mše sv. 

20.15-21.00 duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem 

 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M :  

 

Úterý  
20.00 kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další) 

20.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková) 

Středa 
7.00 chorální ranní chvály v Kryptě 

19.00 modlitební setkání v Kryptě  

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  –  Ú N O R  2 0 1 2  

 

13.2. po 19.00 Klub První pokus v Kryptě. 

19.2. ne 
 

Sbírka Haléř sv. Petra 

22.2. Stř 18.00 Popelec umělců  (Velký sál Městské knihovny) 

 
 

19.30 Mše sv. s udílením popelce 

27.2. po 19.00 Klub První pokus v Kryptě. 

29.2. st 19.00 Salvátorský filmový klub s debatou (Městská knihovna) 

 

 

VÝHLEDOVĚ: 
 

25.3. ne 20.00 Vstup do katechumenátu (Mons.Václav Malý) 
 

WEBOVÉ STRÁNKY MÁME NA NOVÉ DOMÉNĚ:  www.farnostsalvator.cz    

FACEBOOK: facebook.com/akademicka.farnost.praha 
 

e-adresy jednotlivých členů farního týmu mají zpravidla tvar: příjmení@farnostsalvator.cz 
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