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Úspěšný start do nového akademického roku vám přeje salvátorská farnost 
(pozn.: kdo pozná, komu z týmu farnosti patří který stín, vyhrává hodnotnou cenu) 
 
Zeptali jsme se odborného „motora“ farnosti Martina Staňka: 
 
Další akademický rok je před námi, jak hodnotíš ten uplynulý? 
 
Tak dalo by se říci: stěrače stírají, klakson houká, Halík káže - tedy vše je jak má být. Možná 
to tak zvenku vypadá, nicméně kdo seděl aspoň chvíli v kokpitu salvátorské farnosti, cítí ten 
permanentní průvan zajímavých lidí, nápadů, invencí, ale i nezdarů, nedorozumění.. .a  tak to 
má být, ne?. Pokud ze mě chceš vymámit rekapitulaci toho, co se nám především povedlo – 
to všechny určitě zajímá nejvíce – případně kam jsme se posunuli, rád ti vyhovím.  



Konec loňského občanského roku byl poznamenán velkou událostí, která pro mě osobně za-
končila dobu, jíž jsme poněkud dlouho říkali porevoluční – byla to smrt Václava Havla. 
Requiem, které se u nás konalo, bylo opravdu důstojným a emocemi nabitým rozloučením. A 
ta erupce občanské společnosti a solidarity, která se kolem úmrtí této osobnosti vzedmula, 
byla i pro nás všechny povzbuzením, že pravdoláskaři ještě nevymřeli.   
Prvním počinem svého druhu byl lednový Salvátorský salon – tedy výstava z okruhu našich 
farníků – pravda, nakonec spíše profesionálů, ale kvalita si zkrátka vždy nutně říká o výběr. 
Když už jsme u umění, výborné bylo Marianum – litanie složená přímo na míru našeho kostela 
a skvělá instalace papírového „křídla“ Madly Bartákové. Stejně tak Noc kostelů, kde se vybra-
né prvky Mariana otestovaly na širší veřejnosti a fungovalo to báječně. Jistě i Popelec umělců 
– letos po dlouhé době částečně mimo Salvátor a samozřejmě postní rouška – ta prostá mo-
numentalita do našeho kostela prostě nějak patří. Když byla řeč o Popelci, kde se ukázala 
dobrá spolupráce s Městskou knihovnou, je třeba zmínit i filmový klub, který takřka vstal z po-
pela a díky této spolupráci se může konat ve velkém prostoru, má velkou návštěvnost a vyso-
kou úroveň debat. Projekt Jedno světlo sice nebyl úplně náš, ale pomohl nám znovu si uvě-
domit trochu pozapomenutou komunikaci umění a sociální práce. 
Krásný byl únorový farní výjezd do Izraele, to je bez debat, tam si člověk mnohé uvědomí, a 
když se naše obrovská anonymní farnost na deset dní scvrkne na jeden autobus, je to najed-
nou úplně jiný pocit. 
Těším se také z nových katechumenů a biřmovanců – je to vždy svěží vítr do našich leckdy 
samozřejmých a sebejistých plachet. Noví lidé, nové otázky -  zase se duchovně omlazujeme, 
hledáme společně s nimi kořeny své víry a to je moc dobře. Hlavně žádnou zatuchlinu!  
Po nějaké době zase začínají dobře fungovat (a mnohdy bez přerušení dobře fungují) salvá-
torské spolky, společenství a kluby – schola (to je stálice), ale i Lazar Betánie, lektoři, minis-
tranti, společenství krypta, nově i VKH (klub Betánie), které zakotvuje u jezuitů v jejich novém 
domě na Žižkově, úžasně funguje Karmel Edith Stein v Košířích a určitě by se dalo pokračo-
vat. 
No a obrovským kusem práce je takřka fenomén exercicie, kterými za těch asi sedm let prošlo 
hodně přes tisíc lidí! Klobouk dolů, to je myslím dobře odvedená práce. 
No a to všechno díky skvělému zázemí, které tu těch dvanáct let cítím – prostě fajn lidé, nic 
víc, nic míň. 
Tak jsme se pochválili, co tam máš dále? 
 
 Na co se letos ve farním programu nejvíce těšíš? 
 
Hm, teď v říjnu asi na novou výtvarnou intervenci (instalaci) v kostele – to bude opravdu velko-
lepé. Také na nový web, který připravujeme již téměř rok a ne a ne jej spustit. Nastartovali 
jsme také novou spolupráci s Národní knihovnou a s Filozofickou fakultou, uvidíme, co z toho 
vzejde dobrého. No a samozřejmě Velikonoce – křtiny, biřmování – to je pro nás vždycky ob-
rovský dar, proto to má smysl vše dělat. 
 
Martine díky,  
PJF 
 

   

Tímto Salvatore vás provázejí fotografie MS z letní studentské akademie 
 



W H O  I S  W H O  
 

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

        

        

 

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

P. Jan Regner SJ – farní vikář, duchovně doprovázející, vedoucí společenství VKH. 

P. Petr Vacík SJ – farní vikář, doprovázející v duchovních cvičeních. 

P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník. 

Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření. 

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

administrátor webu a zpravodaje, manažer programu farnosti. Připravuje rodiče na křest 

dítěte, snoubence na manželství. 

Paula Jirsová Fassati – farní asistentka – plánování, organizace a koordinace programu, 

matriční agenda, administrativa, farní zpravodaj, knihkupectví, farní charita. 

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

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

víkendové rekolekce. 

Robert Hugo – titulární varhaník, koordinace koncertů a hudební produkce farnosti. 

Eva Bublová – varhanice. 

Štěpán Hlouch - sakristán, kostelník (liturgie, údržba). Martin Hlouch – kostelník (liturgie). 

Pavel Šimáček – farní asistent. 

Sylvie Pavlová – ekonom farnosti. 

Michal Reiser -  sbormistr scholy 

Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav, instalací a dohled nad stavebními 

úpravami. 

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

dobrovolníci při farních akcích, sportovci, knihovníci…. 

 



A K T U A L I T Y  
 

 

WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.FARNOSTSALVATOR.CZ  

 

Kontakty na jednotlivé členy farního týmu najdete na webu, tvoří je zpravidla 

příjmení@farnostsalvator.cz 
 
 

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA NA ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU (2.10. – 19.00) 

Srdečně vás zveme na slavnostní zahájení akademického roku 2012/2013. Po mši svaté 
proběhne malá oslava s pohoštěním a představením osobností a aktivit ve farnosti.  

 

KDY-CO-KDO-KDE V AKADEMICKÉ FARNOSTI (3.10. - 18.30) 

Ve středu 3.10. od 18.30 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 možnostech zapojení do života katolické akademické obce si můžete 
popovídat s Tomášem Halíkem, Janem Regnerem SJ, Petrem Vacíkem, 
Martinem Staňkem, Paulou Fassati, sestrou Denisou, manžely Muchovými 
a všemi ostatními. 

 

 
 

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2011 - 2013) 

V říjnu 2012 bude pokračovat dvouletý kurz Základů víry, který začal v říjnu 

minulého roku. Pro nové zájemce bude otevřen další kurz v říjnu 2013. 

Probíhá formou přednášek každé úterý od 20 hodin v sakristii kostela. 

Příprava vyvrcholí křtem a biřmováním o velikonocích 2013. 

První setkání po akademickém volnu proběhne v úterý 9. října od 20h. Kurz 

vedou Mons.Tomáš Halík a Martin Staněk, tzv. rychlým biřmovancům se 

věnují manželé Muchovi.  Vaše dotazy rádi zodpovíme na 

stanek@farnostsalvator.cz 

 

 

KURZ PŘÍPRAVY K PŘIJETÍ BIŘMOVÁNÍ (2012 - 2013) 

Od nového akademického roku (říjen 2012) opět otevíráme 
půlroční kurz přípravy dospělých ke svátosti biřmování. Příprava 
je určena těm, kdo již chodí ke svátostem, nejedná se tedy o 
přípravu k prvnímu přijímání. Kurz  se skládá z úterních 
přednášek Mons. Tomáše Halíka a spolupracovníků (po mši sv. 
od 20 do 21.30h v sakristii), které jsou společné i ostatním 
frekventantům kurzu Základy víry (katechumenům i tzv. 
pomalým biřmovancům), a tří společných víkendů (prosinec, 

únor, duben), doprovází Adéla a Petr Muchovi. Termín biřmování je předběžně stanoven na 
duben 2013. Přihlášení (s uvedením jména, emailu, mobilu, roku narození a upřesnění, že 
patříte k tzv. rychlým biřmovancům") či další info na muchovi@farnostsalvator.cz. 
 

 

http://www.farnostsalvator.cz/
mailto:stanek@farnostsalvator.cz
mailto:rekolekce@gmail.com


FILMOVÝ KLUB (10.10. – 19.00) 
Srdečně vás zveme na zahajovací film dalšího ročníků 
salvátorského filmového klubu ve velkém sále Městské 
knihovny na Mariánském náměstí. Tentokrát s filmem O 
bozích a lidech / Des hommes et des dieux (Francie 
2010, Xavier Beauvois, francouzsky, české titulky, 120 
min.). Klášter umístěný vysoko v maghrebských horách, 
devadesátá léta. Osm francouzských křesťanských 
mnichů žije v poklidu se svými muslimskými bratry. Když 
je skupina zahraničních dělníků vyvražděna islámskou 
skupinou, oblast zachvátí hrůza. Armáda mnichům 

nabízí ochranu. Budou nuceni odejít? Navzdory rostoucí hrozbě narůstá také každým dnem 
odhodlání mnichů zůstat za každou cenu… Film se volně inspiruje životem cisterciáckých 
mnichů v Tibhirine v Alžírsku od roku 1993 až do jejich únosu v roce 1996. Film získal Velkou 
cenu v Cannes a Cenu Ekumenické poroty tamtéž. 
Úvod, projekce filmu a přednáška s diskusí, uvádí Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
Velký sál Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné: 70 Kč. Předprodej 
v pokladně MKP (po - pá od 14 do 20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 113 377, online rezervace: 
www.mlp.cz 

 

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU  (12. - 13.10. 2012, 19.00 - CCA 10.00) 
Zveme na již tradiční noční pouť z Prahy až na Svatou 
Horu u Příbrami. Bude se konat v noci z pátku 12. 10. na 
sobotu 13. 10. 2012. Sraz účastníků je v pátek před 18.55 
na Smíchovském nádraží na autobusové zastávce směr 
Zbraslav (bus jede přesně 19.00), v 19.20 je odchod z 
Baní. Letos jezdí mnohem více autobusů kvůli nějaké 
objížďce, takže kdo to v 19.00 nestihne, může jet dalším a 
skupinu poutníků dožene po cestě. 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 – Stožec – Příbram. Celá cesta měří cca 55 km a 
většinou vede po lesních cestách. Pouť se koná za každého počasí, po cestě není možnost 
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. 
Více info na farním mailu info@farnostsalvator.cz. 

 

UMĚLECKÁ INTERVENCE A VERNISÁŽ 14.10. – 31.10. (DENNĚ 12 – 

17.30) 

Současná umělecká intervence s názvem "Krásný, překrásný život" do 
prostoru Akademického kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu od předního 
jihokorejského výtvarníka Choi Jeonghwa se uskuteční od 14. do 31. října. 
Doprovodí nás tak na práh svátku Všech svatých a památce všech věrných 
zemřelých. 

Vernisáž za účasti tvůrce proběhne v neděle 14. října po mši sv., která začíná v 20:00 hodin. 
Kurátorem je Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt. 

http://www.mlp.cz/
mailto:info@farnostsalvator.cz


 

 
 

       
 

Z letní studentské akademie na Bílé hoře (foto MS) 

  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



REQUIEM ZA PROF. MILOSLAVA PETRUSKA (16.10. – 19.00) 

V 75 letech zemřel v neděli 19.8.2012 profesor Miloslav Petrusek, 
přední český sociolog a bývalý děkan Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Studentské rozloučení proběhne při requiem 
v Akademické farnosti Praha, které bude sloužit Mons. T. Halík. 

Prof. Petrusek vystudoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, po roce 1989 zakládal Fakultu 
sociálních věd v Praze. V devadesátých letech zde byl po dvě 
období děkanem, na přelomu milénia pak prorektorem Karlovy 

univerzity. Byl téměř u všeho, co se v posledním půlstoletí v oboru dělo: u velkého výzkumu 
stratifikace Pavla Machonina v šedesátých i u psaní tisíce hesel Velkého sociologického 
slovníku v devadesátých letech. Mezi jeho knihy patří např. Sociologie a literatura (1990). 

 

ZÁZEMÍ PRO DĚTI V SAKRISTII 

Dáváme tímto na vědomí všem rodičům, že díky sponzorovi z řad farníků mohou během 
nedělní odpolední bohoslužby využít přebalovacího pultu, skládací postýlky, WC, hrací deky a 
hraček k přebalení a zabavení své ratolesti. V sakristii je možné díky reproduktoru slyšet mši 
sv. 

 

HLEDÁME KOORDINÁTORA SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ 

Každá farnost jako společenství křesťanů by měla mít možnost 

prokazovat se ve společnosti nějakou charitativní činností. 

Naše farnost se o to snaží prostřednictvím dlouhodobé adopce 

na dálku, tříkrálové sbírky, mikulášských návštěv v léčebnách 

dlouhodobě nemocných aj. Pro tyto aktivity nyní hledáme 

koordinátora, který by pomohl s  organizací zmíněných 

projektů, pracoval s dobrovolníky atd. V případě zájmu nám 

napište na info@farnostsalvator.cz, děkujeme. 

 

P r a v i d e l n á  s e t k á n í  
 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ (STŘEDY OD 10.10.) 

Srdečně Vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy 
z Taizé. Tato společná modlitba  
je otevřena každému bez ohledu na věk, nebo životní či 
duchovní zkušenost. Setkání probíhají  
každou středu od 19h v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora 
v Praze 1 (vstup bočním  
vchodem u sakristie). Společenství vede Pavel Svačina a 
Jozef Matejička.  

 
Další info:  spolecenstvikrypta.wordpress.com  nebo  krypta.salvator@gmail.com 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK 

VKH Praha Vás zve na Pondělní vysokoškolský klub - PoVyK, který navazuje na tradici 
oblíbeného Prvního pokusu. První setkání bude 15.10. v 19:00 v Salvátorské kryptě. Hostem 

mailto:info@farnostsalvator.cz
http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:krypta.salvator@gmail.com


bude náš kaplan P. Jenda Regner SJ. Toto diskuzní společenství se bude scházet každý lichý 
týden v měsíci. Těšíme se na staré kamarády i na Vás nově příchozí! 

VKH Praha a schola Rytmig Vás srdečně zvou na první rytmickou mši v novém akademickém 
roce. Tradice rytmických mší se znovuzrodí ve středu 10. října v 19:00 v kostele sv. Ignáce 
na Karlově náměstí. Více info na novém webu: 

http://www.vkhpraha.cz. 
 

 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE  

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, může se volně zapojit do programu Lazara 

Betánie. Od 6.10. 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. 

 
 

 

 

SALVÁTOSKÁ SCHOLA 

Salvátorská schola i v tomto akademickém roce 
bude pokračovat ve své činnosti a zve do svých 
řad nové tváře i hlasy. Informace o vstupu do 
scholy u Michala Reisera každé úterý před 
zkouškou v sakristii 17hod nebo na farním 
mailu info@farnostsalvator.cz. Schola zkouší 
každé úterý 17 – 18.30 v sakristii, jednou 
měsíčně doprovází úterní studentskou mši. 

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NOVÉHO SBORMISTRA SALVÁTORSKÉ SCHOLY 

Jan Steyer opouští svou pozici scholového sbormistra, čímž mu 
srdečně děkujeme za veškerou péči a čas, který schole věnoval. 
Na jeho místo bychom rádi našli člověka, který má vzdělání 
v hudebním oboru (středoškolské/vysokoškolské), souzní 
s katolickým prostředím a má základní orientaci v liturgii. Ideálně by 
měl mít velké nasazení (časové i energetické) a nezbytné 
organizační schopnosti. Schola potřebuje sbormistra, který bude 
schopen vytvářet podnětné prostředí a bude otevřený ke spolupráci 

ve všech směrech. Předchozí praxe v oboru je samozřejmě vítána. 
 K povinnostem sbormistra bude patřit: jednou měsíčně doprovodit se scholou úterní 
bohoslužbu (cca 9x za rok). Dvakrát za rok doprovodit nedělní bohoslužbu (večerní). Jednou 
za rok ve spolupráci s farností uspořádat benefiční koncert. Dále sbormistr vybírá a připravuje 
notový materiál, vede zkoušky, provádí nácvik a řídí provedení. V rámci možností se snaží 
provádět díla méně známá či nová, spolupracuje s farností, je členem hudební rady farnosti, 
podporuje společenský a sociální rozměr scholy. 
Své stručné strukturované životopisy prosím zasílejte mailem na adresu 
michalreiser@centrum.cz.  
Sbormistr bude vybrán komisí na základě osobního pohovoru. 
 
 

http://www.vkhpraha.cz/
mailto:info@farnostsalvator.cz
mailto:michalreiser@centrum.cz


K N I H O V N A   
 

 

Knihovna projde během října celkovou rekonstrukcí a doplněním 
fondů, proto prosíme, omluvte její dočasnou nefunkčnost a 
omezení provozu v prostoru chodby. O to více se můžete těšit na 
její novou podobu. Současně stále hledáme knihovníka či 
knihovnici, kteří by byli ochotni jako dobrovolníci půjčovat 
knihy vždy půl hodiny před a půl hodiny po mši (lze si 
rozložit služby po domluvě). 
 

 

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 2  

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. Tyto kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního 
života, naší modlitby a meditace i naší kreativitě a vnímavosti vůči druhým. Vzhledem k malé 
kapacitě jsou však již téměř všechny kurzy plně obsazeny. 

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 lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 400-300 Kč (jsou ovšem možné i velké 
slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace@ farnostsalvator.cz  
či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). 

Přihlašuje se pouze e-mailem na nové adrese meditace@farnostsalvator.cz, uvádějte 
název a datum kurzu v “předmětu”. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle 
zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle. 

Úvod do meditace Sádhana, Kolín, 19.-21.10.2012 

 Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO. 

 

Jednodenní rekolekce s filmem Strom přání, Karmel Edith Steinové, 18. 11. 2011 

 Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO. 

 

Víkend mezi duší a Duchem I., Kolín, 22.11.-25.11. 2012 

Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO. 

 

Překážky při rozlišování životního povolání, Kolín, 30.11.-1.12. 2012  
Rekolekce určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Nabízí možnost zkusit si pár 
dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní cesty. Její 
součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie, duchovní četba a práce. Doprovází sestry 
karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Další informace a přihlášky: 
meditace@farnostsalvator.cz. (Zvláště u tohoto kurzu se prosím nerozhodujte podle ceny, můžeme 
vám vyjít i velmi značně vstříc). ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! 

 

Adventní duchovní cvičení uprostřed všedního dne 
Advent 2012, doprovázejí: P. Petr Vacík SJ, sr. Denisa Červenková CSTF, P. František Hylmar SJ, P. 
Josef Čunek SJ. Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě 
během adventního času prohloubit vlastní modlitbu a připravit se tak duchovně před nadcházejícími 
vánoční svátky. Exercicie probíhají při zachování běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v 
přirozeném prostředí. Kurz je vymezen pouze časově – na adventní období. Duchovní cvičení jsou 
individuální, a proto způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s 
konkrétním doprovázejícím o zásadách exercicií je účastník vybaven podněty k meditaci na několik 
následujících dní. Sleduje se přitom schéma ignaciánských exercicií. S doprovázejícím se pak 
účastník domluví i na pravidelnosti meditací a setkávání, a to tak, aby přitom bylo možné zvládat 
běžné denní povinnosti. Do exercicií však má smysl vstupovat jen tehdy, pokud je účastník schopen 
si najít pravidelně každý den čas k meditaci. ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! 
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Adventní rekolekce, Kolín, 14.-16.12. 2012 

Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz. JIŽ PLNĚ OBSAZENO. 

 

Každé úterý 20.15 Tichá meditace probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. 
Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost 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 
začínáme 

3.10. 

Eucharistie + agapé. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti 
příchozích. Eucharistii předsedá Libor Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan 
Poříz OCD, nebo Prokop Brož (KTF Praha). 

20.00 Dialogy (u) karmelitek. 
Cca 1x měsíčně zveme hosty z různých oborů umění, vědy, kultury apod. 
k debatnímu večeru na aktuální teologické téma. 

stř 18.00 Eucharistická oslava. Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám 
řeholní komunity. Celebruje Pavel Pola OCD. 

čt 19.00 Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. Každý 
druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org. 

 
Jak se k nám na Karmel dostanete:  
jste-li už 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  

1.10. 19.00 
 

Slavnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

Eucharistická oslava + agapé. Eucharistii předsedá Libor Ovečka SDB. 

8. 10. 20.00 
 

O církvi. Dialogy karmelitek.  
Po pravidelné eucharistické oslavě následuje debatní večer. Host 
měsíce: italský teolog Giuseppe Laiti.  

15.10. 19.00 
 

slavnost sv. Terezie od Ježíše. Eucharistická oslava + agapé.  
Eucharistii předsedá Jan Poříz OCD.  

18.10. 19.00 
 

Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Večer četby z díla klasiků 
duchovní literatury. 

 
VÝHLEDOVĚ NA KARMELU 

5.11. 19.00 
 

Kaštanové posvícení. Po eucharistické oslavě pečeme kaštany. 
Veškeré další plody podzimu vhodné ke konzumaci jsou vítány.   

 
Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na 
Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného 
provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na níže 
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. 
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI  
B O H O S L U Ž B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S :  

 

Neděle  
14.00 mše sv., od 7.10. 

20.00 mše sv. 

Úterý 

17.00 -18.30 
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, zpovědní místnost za 

oltářem), od 9.10. 

17.00 -18.30 duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta), od 9.10. 

19.00 mše sv. 

20.15-21.00 duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář), od 9.10. 

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) – první setkání: 9.10. 

20.15 
tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková) – první meditace: 

9.10. 

Středa 
7.00 chorální ranní chvály v kryptě 

19.00 modlitební setkání v kryptě  

Čtvrtek 19.00 sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7) 

 

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

2.10. út 19.00 Slavnostní zahajovací bohoslužba. Představení farnosti nově 
příchozím s občerstvením v sakristii a na nádvoří.  

3.10. stř 18.30 Vítání nových občánků akademické obce v sakristii. 

10.10. stř 19.00 Filmový klub: O bozích a lidech. Koná se v Městské knihovně. 

14.10. ne 21.15 Vernisáž umělecké intervence s názvem "Krásný, překrásný život" 
výtvarníka Choi Jeonghwa. Proběhne v sakristii. 

12./13
.10. 

pá
/so 

19.00 Noční pouť na Svatou Horu. 

16.10. út 19.00 Requiem za Prof. Miloslava Petruska, celebruje Mons. T. Halík. 

23.10. út 17.30 Interaktivní prohlídka kostela s výkladem (M.Staněk) 

 

VÝHLEDOVĚ: 

2.11. pá 20.00 Mše sv. za zemřelé, kterou doprovodí Requiem W. A. Mozarta.  
Sbor a orchestr řídí Robert Hugo.  

 
pá
ne 

zač. 
18.00 

Víkend pro zájemce o křest a biřmování. 

 
pá
ne 

zač. 
18.00 

Víkend pro zájemce o křest a biřmování.  
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