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Z debaty s Friedhelmem Mennekesem SJ nad novým uměním ve starém kostele

Vážení a milí,
Je začátek března a my opět stojíme na prahu doby postní. A i když víme, jak to vše nakonec
dopadne (ti, kdo nevědí, ať se zastaví po mši v sakristii), přesto se hroužíme alespoň na pár
týdnů hlouběji do svého nitra, abychom se tam setkali s tím, kdo dává našemu životu smysl,
abychom si oblékli žínice a na hlavu sypali popel.
I v letošním roce na tuto cestu vykročíme v doprovodu umění.
Prvním popelcem byla vlastně mše, sloužená takřka před sto lety v pařížském chrámu NotreDame za padlé umělce v první světové válce. Díky Bohu, že naše generace v této zemi
nemusí nikam padat (snad leda do postele), ovšem je to právě ta obnažená doba postní, kdy
si více než kdy jindy bolestně uvědomujeme, že jsme také padlí umělci - a padáme vlastně
denně! Klopýtáme a padáme, znovu vstáváme… Chceme okusit umění jak žít, tu chůzi po
napjatém laně nad propastí, abychom rok co rok pokorně zjišťovali, že spíše než umělci jsme
(abych si posloužil názvem nové knihy Marka Orko Váchy) neumělci života. Hrůza!
A tak, když jako obrazy Božího stvořitelského díla stále někam intervenujeme, nechme letos o
něco více intervenovat Boha v nás, abychom neztratili ten tolik potřebný cit pro krásu.
Martin Staněk

AK TUAL ITY
NOVÝ WEB AKADEMICKÉ FARNOSTI EST ARRIVÉ!
V neděli 16. února 2014 jsme spustili nové webové stránky naší farnosti!
Jsou nejen pokusem po téměř 5 letech přinést inovaci co do vzhledu a přehlednosti (být in),
ale podobají se prostornějšímu bytu - mají více oken, dveří i úložných prostor. Nově přinášejí
přehlednější homepage, dostupnější archivy (Salvatore, realizované umělecké intervence atd).
Dvěma novinkami jsou stránka "Ke studiu", kde se postupně buduje takový malý salvátorský
"filtr" - pomoc v orientaci v dobré literatuře k jednotlivým tématům, odkazy na zajímavé přednášky, texty, videa; a na homepage také modul "Doporučujeme", který umožňuje propagaci
mimosalvátorských zajímavých akcí (u karmelitek, ve VKH, u jezuitů, u dominikánů, na teologických fakultách i jinde).
Stránky jsou stále ve vývinu, proto prosíme o trochu shovívavosti. Staré (ale stále hezké)
webové stránky z dílny Oldřicha Jirsy (forma) a Martina Staňka (obsah) tímto ukládáme do
kryospánku, ovšem i tak na ně budete moci možná nechtěně narazit skrze různé zapomenuté
linky, odkazy na starší články a podobně.
Na tvorbě nových stránek se podíleli:






architektura webu a projektové řízení - Jan Soukup (Invisible.cz)
programátorské a kodérské práce - Jan Stránský (Invisible.cz)
grafika - Luboš Král (Invisible.cz)
textový obsah a fotografie - Martin Staněk (Akademická farnost)
závěrečný tah na branku byl bezesnými nocemi dotován i z řad prostých farníků

SALVÁTORSKÝ SALON – ADIEU!
Díla salvátorských autorů, vystavená v rámci II. Salvátorského salónu, budou přístupna na
ochozech kostela již jen do úterý 4. března! Kdo i tak nestihl výstavu vidět, může si zakoupit
katalog, který je za symbolickou cenu k dispozici v kostele i v sakristii. A za dva roky znovu!

XIX. POPELEC UMĚLCŮ 2014

Letos již po devatenácté vstoupíme do postního období společně s umělci.
I tentokrát slovem, hudbou a obrazem.
18.00 Hlas kontra bas Instrumentálně hlasová improvizace Ridiny Ahmedové a Petra Tichého
v sakristii kostela Nejsv. Salvátora (kapacitně omezeno).
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19.00 Bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.
Hudebně doprovodí Soňa Kružíková a další
20.30 Vernisáž výtvarné intervence Jaromíra Novotného
a neformální setkání umělců v sakristii kostela.
Promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem
PROJEKT HLAS KONTRA BAS

Ridina Ahmedová – zpěv
Petr Tichý – kontrabas
Setkání dvou zkušených osobností české hudební scény. Spojení ženského hlasu a
akustického kontrabasu. Čistá, obnažená hudba bez obvyklého vystlání dalšími doprovodnými
nástroji.

POSTNÍ INTERVENCE JAROSLAVA NOVOTNÉHO
Již neodmyslitelně patří k postní době v našem kostele výtvarná intervence do liturgického
prostoru. Jejím smyslem není prvoplánově šokovat farníky, ale probudit smysl pro komunikaci
dnes dvou téměř oddělených světů – moderního umění a liturgie.
Letošní intervence se zhostí mladý umělec Jaromír Novotný. Jeho dílo nás bude provázet po
celou dobu postní až na pokraj Velikonoc.
Kurátorem intervence je Norbert Schmidt, akce vzniká ze spolupráce akademické farnosti
s Centrem teologie a umění KTF UK.

NEUMĚLCŮM ŽIVOTA
Na
obzoru
je
vydání
nové
knihy
našeho
farního
vikáře
v nakladatelství Cesta Brno.
O knize: Principem hry je, že všemu, co vytvoří, dá Bůh do vínku kus
stvořitelských možností. Tvůrce tvoří tvůrce. V první části knihy je
zvýrazněna radost člověka z bytí, radost z Boha, radost z tvorby, radost
z rozhodnutí, radost z toho, že všichni jsme pozváni k umění a že zadáním
člověka je být obrazem Božím. Ve druhé části důsledky, kam až může
odpovědnost člověka za jeho vlastní osud zajít. Bůh, který si natolik váží člověka, že neudělá
nic proti jeho vůli, byť by tato vůle byla destruktivní nebo sebedestruktivní. Vyšší než zvířata,
menší než andělé, mezi zemí a nebem je člověk. "I já se tě ptám, Bože, za koho mě lidé
pokládají. A když se to všechno s lehkou sebeironií dozvím, pak se po chvíli ticha zeptám:
Bože, a za koho mě pokládáš Ty?"

TOMÁŠ HALÍK – ŽÍT V DIALOGU
Ve čtvrtek 13. III. 2014 vychází v Nakladatelství LN nová kniha Mons.
Tomáše Halíka: "Žít v dialogu".
Kniha je druhým dílem souboru tematicky utříděných myšlenek z děl
Tomáše Halíka. Zatímco první díl s názvem „Žít s tajemstvím“ obsahoval
hlavně teologicko-filozofické úvahy, v této navazující knize najde čtenář
také sociologické, historiografické a politologické reflexe fenoménu
náboženství. Autor se zaměřuje i na otázky vztahu mezi náboženstvími,
vztahu české společnosti k víře, vztahu náboženství a politiky, dějinnými
proměnami církve a nakonec vztahem víry a humoru.
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FILMOVÝ KLUB: JEN BŮH ODPOUŠTÍ / Only God Forgives- 26. 3. 19.00
(Thajsko-USA-Dánsko-Francie-Švédsko 2013, Nicolas
Winding Refn, anglicky, české titulky, 90 min.) Před deseti
lety Julian zabil policajta, ale podařilo se mu utéct. Dnes je
z něj jeden z největších drogových dealerů v Bangkoku.
Když Julianův bratr zabije prostitutku, policie si pozve na
pomoc Changa – Anděla pomsty, který dovolí otci
zavražděné, aby ho osobně zabil. Tím však rozpoutá peklo,
protože do situace se vloží Julianova matka, šéfka jedné
z nejmocnějších kriminálních organizací, která Juliana vysílá pomstít svého bratra.
Přístupné od 18 let. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ - Velký sál
Městské knihovny v Praze 1, Mariánské nám. 1,. Vstupné: 70 Kč. Předprodej v pokladně MKP
(po - pá 14 - 20 h.), tel.: 222 113 425, 222 113 377, online rezervace: www.mlp.cz

VÝLET SPOLKU CESTA - SOBOTA 15.3. 2014
KATEDRÁLA A KOSTNICE V SEDLCI U KUTNÉ HORY
Výletní spolek Cesta zve všechny farníky na další výlet, jehož cílem bude vzácná a unikátní
památka UNESCO - katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné
Hory a neméně známá sedlecká Kostnice. Katedrála je konventním chrámem bývalého
nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142) a spolu s kostnicí tvoří ucelený
komplex nejstarší části Kutné Hory. V druhé části dne nás pak čeká procházka severní části
Stříbrné stezky s výstupem na rozhlednu Havířská bouda, kde se odměníme kávou či
zákuskem.
Podrobnější
itinerář
bude
k dispozici
na
stránkách
farnosti.
Sraz je v sobotu 15. března 2014 v 8:45 na Hlavním nádraží v Praze před ČD Centrem
(prodejna jízdenek). V 8:50 odcházíme koupit skupinovou jízdenku. Vlak odjíždí v 9:11 (EC
123 Košičan). Předpokládaný návrat do Prahy je v cca 18:00 či 20:00 dle zvoleného vlaku.
Prosíme, hlaste se předem na emailu: spolekcesta@email.cz
Zváni jsou zástupci všech věkových i výkonnostních kategorií. Kontaktní osoby
a koordinátorky: Jana Závěrková, Larisa Jurkivová.

SEMINÁŘ O KŘESŤANSKÉM PARTNERSTVÍ - NEDĚLE 23. BŘEZNA 2014, PRAHA, 10-19.00
Jednodenní seminář je určen jednotlivcům (případně i párům), uvažujícím o partnerském
životě. Program nabízí prostor pro společnou i individuální reflexi témat úzce souvisejících
s křesťanským pojetím manželství (komunikace, role muže a ženy, spiritualita ve vztahu,
apod.), čas na debatu i modlitbu. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi; prosíme o předběžnou
registraci na email muchova@farnostsalvator.cz, Další organizační informace včetně místa
konání (v Praze) budou přihlášeným účastníkům rozeslány emailem.

HLEDÁME AU-PAIR NA LETNÍ REKOLEKCE PRO RODINY
V termínu 7.8 -10.8.2014 v exerciční domě v Kolíně hledáme dívku či ženu pro dopolední
(mezi 9-12) hlídání malé skupiny dětí po dobu duchovních cvičení rodičů. Odměnou je byt,
strava a možnost účastnit se dalšího programu. Je možné použít jako pedagogickou praxi.
Hlaste se na emailu regnerjan@gmail.com

STUDENTSKÝ VELEHRAD 2014
Skupina dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů pod záštitou VKH v letošním roce opět
připravuje pětidenní setkání na starobylém poutním místě nazvané Studentský Velehrad. Akce
je určena především pro vysokoškolské studenty, kteří na ni budou moci společně vyslechnout
přednášky renomovaných osobností, diskutovat nad aktuálními tématy, účastnit se
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bohoslužeb, modliteb Taizé i modliteb chval či relaxovat při koncertech a jiných kulturních
vystoupeních.
Tématem,
letošního
studentského
Velehradu
jsou
LIMITY.
Registrace na Studentský Velehrad 2014 bude spuštěna v druhé polovině února.
Sbírka na tuto akci proběhne v našem kostele v neděli 2. března při mši sv. ve 20 hodin.
Více informací na www.studentskyvelehrad.cz.

PASTORAČNÍ PÉČE O SALVÁTORSKÉ RODINY
Akademická farnost Praha směřuje svou pastorační péči především na studenty a učitele
pražských vysokých škol. Zkušenost však ukazuje, že salvátorským "absolventům", kteří
zakládají rodiny, chybí program šitý na míru jejich potřebám, aby mohli tento rodinný rozměr
duchovně reflektovat a rozvíjet a současně neopouštět svou farnost, ve které se cítí z mnoha
důvodů doma. V současné době se můžete zapojit do níže popsaných programů pro rodiny,
které se konají pod patronací otce (rozuměj táty) Martina Staňka.

CYKLUS REKOLEKCÍ PRO KOJÍCÍ MATKY
JAK PŘEŽÍT MATEŘSTVÍ A VYTĚŽIT Z NĚJ „MAXI- MUM“
Cílem rekolekcí pro kojící matky je nabídnout podporu
duchovního života prostřednictvím společného setkávání
nad praktickými a duchovními tématy slučitelnými s časově
náročnou rolí matky batolete a také vytvořit společenství
matek - proto se předpokládá spíše pravidelná účast.
Setkávání probíhá každou poslední středu v měsíci na
Karmelu v Jinonické 22, Praha 5 - od 10.30 do 16.00.
Střídají se přednáškově meditační setkání s neformálními,
při kterých je možné sdílet probraná témata (ale i jiná
rodičovská) a současně se nechat inspirovat a vyrobit
praktické věci pro děti a domácnost. Připojit se k setkávání
kdykoliv. Děti do 1,5 roku (po domluvě výjimečně starší)
mají zajištěné hlídání, ovšem nejsou zcela mimo dosah
matky. Oběd vlastní, možnost ohřevu v mikrovlnné troubě a
varné konvici. Příspěvek na provoz prostoru, kde se
rekolekce odehrávají a na hlídačku dětí činí 150 Kč. V
případě, kdy bude nutné zaplatit vyšší cenu za
doprovázejícího, bude tato informace připojena v anotaci
daného setkání. Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci
na fassati@farnostsalvator.cz, další info na webu farnosti
nebo Facebooku ("Rekolekce pro maminky s dětmi").
Nejbližší setkání: 12. 3. 2014 (výjimečně se nekoná poslední středu v měsící).
Hostem bude MuDr. Michal Jelšík s medicínsko-etickými mateřskými tématy.

PRVNÍ SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ RODIN
Všechny zájemce srdečně zveme na první setkání Salvátorského společenství rodin, které se
uskuteční v neděli 9. března po odpolední mši (asi od 15:15) v sakristii. Cílem vznikajícího
společenství bude poskytnout rodinám s dětmi (ve věku 7–12 let, případně i mladšími)
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příležitost pravidelně se setkávat a povídat si o víře. Jako podstatné vidíme i to, že děti získají
příležitost seznámit se s křesťanskými vrstevníky. Program setkání: společná modlitba;
vzájemné představení; dohoda na náplni a harmonogramu dalších setkání; agapé.
S sebou: něco jídla a pití na agapé; něco na zabavení dětí (hračky, kreslení apod.; na dalších
setkáních už děti budou mít samostatný program). Kontaktní osoba: Daniel Soukup
(d.soukup@centrum.cz).

P R AV I D E L N Á

SETKÁNÍ

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Srdečně vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé.
Tato společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání
probíhají každou středu od 19 hodin v kryptě kostela Nejsvětějšího
Salvátora (vstup bočním vchodem u sakristie). Společenství vede
Pavel Svačina a Jozef Matějčka.
Více http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/.

SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin
v sakristii. V březnu schola provede při úterní studentské bohoslužbě
11.3. v premiéře Missa Exaudi orationem meam mladého hudebního
skladatele a varhaníka Mikoláše Troupa. Zájemci o zapojení do
scholy se mohou hlásit sbormistryni Evě Filipové na emailu
filip.eva@seznam.cz

TICHÁ MEDITACE
Probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora.
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).

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS)
Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství
k chorální modlitbě ranních chval. Jejich těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech.
Po skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky.
Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina.
Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com – 603 323 591

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do
programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. V zimní sezóně se
scházíme v tělocvičně ZŠ Umělecká, P7 od 19 hodin. Další podrobnosti
najdete na www.lazar.borec.cz. Kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824
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VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
3.3. PoVyK s názvem: "Od mytí půllitru k ministrování u papeže ...aneb Ježíš je všude ....
čeká jen na pozvání". Povídání o životě a obrácení Tomáše Kábele, t.č. jáhna ve
Štěchovicích. Ve Studentském Centru na Sabinově 4 od 19.00.
5.3. Mše svatá s udílením popelce u sv. Ignáce. Celebruje P. Josef Stuchlý SJ.
6.3. Modlitba Taizé v kostele sv. Martina ve zdi. Začátek v 19:30. Kdo by se rád zúčastnil
aktivně, pak od 18:30 bude zkouška zpěvu. V případě dalších dotazů je možné kontaktovat
mail dominik.v.thomas@gmail.com.
Čajovna VKH s tématem "Hlavolamy aneb jak chytit ježka v kleci". Pojdte s námi prověřit
mozkové zavity. Ve Studentském Centru na Sabinově 4 od 19.00.
13.3. 27.3. Pokračování cyklu večerů Školy modlitby. Není nutné zúčastnit se všech
večerů, přestože na sebe budou mírně navazovat. Nebojte se přijít, modlitba za to stojí!
Ve Studentském centru VKH (Sabinova 4), vždy od 19.00.
17.3. PoVyK s názvem: "Askeze - přežitek nebo důležitý duchovní prostředek?"
Zamyšlení s P.Františkem Z. Horákem o tom, jaký má dnes v křesťanství smysl askeze a
jakou může mít formu.
20.3. Čajovna VKH s tématem "Svět za velkou čínskou zdi". Vše běžném životě, kultuře a
zvycích Číňanů s příležitostí ochutnat jejich čaje. Ve Studentském Centru na Sabinově 4 od
19:00.
28. a 29.3. Pražská hra VKH
Jste zváni zahrát si druhý ročník městské hry nazývaný "Pražská hra VKH". Tentokrát se
můžete těšit na dobrodružství v době Karla IV. Jedná se o týmovou hru 5-6 lidí. Více informací
získáte na webu www.vkhpraha.cz/hra/
Každou středu (5.,12. 19. 26.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00.

S ALVÁTORS KÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
( L E D E N – S R P E N 2 014 )

V

KOLÍNĚ

Následující salvárorské exercicie se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti
používají jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům. Je to
malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.
Přihlašujte se emailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu
zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným
emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
Kurz 030 Víkend mezi duší a Duchem II. (2 dny)
7.-9.3. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší
a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak
měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti
v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce
se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá.
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Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen
pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. Cena
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.280Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1.080Kč.
Kurz 031 Postní rekolekce (2 dny)
14.-16.3.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Klasická duchovní obnova pro postní dobu. Individuální biblická rozjímání, krátké společné
impulzy se zaměřením na přípravu na Velikonoce, možnost osobních rozhovorů
s doprovázejícím. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč,
studenti a osoby s nízkým příjmem 950Kč.
Kurz 033 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.A (2 dny)
28.-30.3.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky online formuláři
na webu v sekci Kurz základy víry.
Kurz 034 Karmelitánský víkend (2 dny)
4.-6. 4. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro
začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří
potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje
karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu
vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950Kč.
Kurz 035 Filmové exercicie (4 dny)
9.-13.4.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne
Tento kurz se zaměří na filmy režiséra Terrence Malicka. Tato filmová verze Ignaciánských
exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně
jako se to dělá s biblickými texty. Budou zařazeny i krátké přednášky k filmům a možnost
diskuse. Doprovází Petr Vacík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a
osoby s nízkým příjmem 1.890Kč.
Kurz 036 Velikonoce v kolínském klášteře
(otevřený příjezd) 17.-21.4.2014
V tomto víkendu strávíme Velikonoční svátky meditací, liturgií, společnou přípravou na liturgii
(včetně diskuse) a prací na jarní zahradě. V pondělí vyrazíme pěšky na „Emauzskou“ cestu
(Lk 24,13-35). Ideální je přijet ve čtvrtek dopoledne, lze však přijet po dohodě i později,
nejpozději však v pátek večer.Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou
penzí (podle délky pobytu) 1.770 - 2.360 Kč (podle příjezdu), studenti a osoby s nízkým
příjmem 1.400 - 1.890 Kč.
Kurz 037 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.B (2 dny)
25.-27.4.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky online formuláři
na webu v sekci Kurz základy víry.
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Kurz 038 Kontemplativní exercicie (4 dny)
30.4.-4.5. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne, obsahuje státní svátek
Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v přísném mlčení,
s individuálním doprovázením. Je možné se připojit i pokud vám chybí větší zkušenost
s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa
Červenková CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a osoby
s nízkým příjmem 1.890Kč.
Kurz 039 Meditativní exercicie s Mistrem Eckhartem (4 dny)
7.-11.5. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne, obsahuje státní svátek
Prodloužený víkend strávíme společnou i individuální meditací, konfrontací s mystickým
učením Mictra Eckharta a prací na jarní zahradě. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro
pokročilé. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti
a osoby s nízkým příjmem 1.890Kč.
Kurz 040 Sádhana (2 dny)
16.-18. 5. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout
v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze
Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během
dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro začátečníky.
Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby
s nízkým příjmem 950Kč.
Kurz 041 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.C (2 dny)
23.-25.5.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky online formuláři
na webu v sekci Kurz základy víry.
Kurz 042 Exercicie salvátorské scholy v Kolínském klášteře (2 dny)
30.5..-1.6.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Rezervováno pro členy salvátorské scholy v Akademické farnosti Praha. Doprovází Jan
Regner SJ.
Kurz 043 Víkend mezi duší a Duchem (3 dny)
5.-8.6. 2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě
a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání
využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové
i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále
pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během rekolekce
se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá.
Doprovází: psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování
s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
1.700Kč.
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Kurz 044 Filmové exercicie
11.-15. 6. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne
Filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmy a jejich interakcí
s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Doprovází Scarlett VasilukováRešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti a osoby
s nízkým příjmem 1.890Kč.
Kurz 048 Uspořádat si život (Ignaciánské exercicie)
6.-13. 7. 2014, neděle 18:00 až neděle odpoledne (7 dní)
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené k uspořádání vlastního života a na hledání svého
místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka,
rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši
otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle
sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při
přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují
povolání). Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč.
ubytování s plnou penzí 4.130Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300Kč, větší sleva je u
tohoto kurzu možná po dohodě.
Kurz 053 Rekolekce pro rodiny (4 dny)
6.-10. 8.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne
Prodloužený víkend je určen pro rodiny s dětmi, které chtějí prohloubit společné prožívání
spirituality. V programu bude vyhrazen dopolední čas k podnětům pro rodiče, zatímco děti
budou mít jiný tematicky zaměřený program. Odpolední program bude společný pro celé
rodiny. Ve večerních časech budou opět podněty pro rodiče, zejména pro podporu rodičovství
a výchovy. Do přípravy programu se můžete zapojit. Doprovází P. Jan Regner SJ ve
spolupráci s manželi Zimmelovými. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360Kč, studenti
a osoby s nízkým příjmem 1.890Kč.
Kurz 054 Ignaciánské exercicie
17.-24. 8. 2014, neděle 18:00 až neděle odpoledne (7 dní)
Klasické ignaciánské exercicie s individuálním doprovázením povedou Frantrišek Hylmar SJ
a Jan Regner SJ. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je
při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem
a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich
probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu
bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč.
ubytování s plnou penzí 4.130Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300Kč, větší sleva je
u tohoto kurzu možná po dohodě.

AKCE

NEJEN PRO S ALV ÁT ORSKÉ
N A K ARME LU EDITH STEIN

JEDNODENNÍ REKOLEKCE S FILMEM TO THE WONDER
Praha - Karmel Edith Steinové, 22.3. 2014
Rekolekce s filmem Terence Malicka To The Wonder (2012). Dopolední část je věnována
tiché modlitbě, odpoledne meditujeme s filmem. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc)
a sestry karmelitky. Další informace a přihlášky: meditace@farnostsalvator.cz
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Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)

19.00

po

20.00

st

18.00

čt

19.00

Eucharistie + agapé. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe,
drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu
či štědrosti příchozích. Eucharistii předsedají Libor Ovečka SDB, Jan
Regner SJ, Pavel Pola OCD nebo Prokop Brož (KTF UK). Nejen pro
univerzitní studenty
Dialogy (u) karmelitek.
Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s
námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání.
Eucharistická oslava. Celebruje Petr Glogar OCD, Václav Ventura
(KTF UK). Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám řeholní
komunity.
Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby.
1 krát měsíčně.

Jak se k nám na Karmel dostanete: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na
zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22).

BŘEZEN NA KARMELU
10. 3.

19.00
POZOR!

12.3.

Setkání
tentokrát
v dřívějším
datu a až od

12 h!!

14.-16.3.

Víkend v Luké

17.3.

19.00

19.3.

19.00

Zrnka času. Po eucharistii zahájíme výstavu
fotografií Miroslava Krhounka.
Rekolekce pro kojící matky. Jak přežít
mateřství
hostem MUDr. Michal Jelšík s medicínskoetickými mateřskými tématy.
Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na
fassati@farnostsalvator.cz
Dobrá společnost, skromné ubytování v klášteře,
kreativní práce s dětmi. Pro odvážné.
Další info na karmelitky@gmail.com, nebo na
723 588 512 (sestra Denisa).
Dialogy (u) karmelitek: kardinál Miloslav Vlk
Po eucharistii následuje večer věnovaný papeži
Františkovi, hostem večera je kardinál Miloslav Vlk.
Jan od Kříže: Temná noc
Čteme a komentujeme klasické texty duchovní
literatury.

Vedle uvedených akcí 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. Podrobnější info
k jednotlivým akcím najdete na
www.cestanahoru.org, případně na adrese
karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).
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Z K AL ENDÁŘ E FARNO ST I
BOHOSLUŽBY
Neděle

Úterý

Čtvrtek

14.00
20.00
17.00 -18.30
17.00 -18.30
19.00
20.15-21.00
20.00

A

DUCHOVNÍ SERVIS

mše sv.
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost ve věži)
duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
17.00
18.00-19.00
20.15
20.15

Úterý

20.15-21.15
Středa

7.00
19.00

Čtvrtek

19.00
20.00-21.30

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková)
Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)
Výpůjční doba knihovny

DALŠÍ
2.3.

ne

PROGRAM

- BŘEZEN 2014

14.00

Za zdraví a Boží milost pro arcibiskupa Róberta Bezáka při příležitosti
jeho narozenin. Mši sv. doprovodí chrámový sbor z Lysé nad Labem.

20.15

Kobliha po mši. Vstupné: minimálně jedna kobliha.

Popelec umělců 2014:
18.00

5.3.

st

Hlas kontra bas: vokálně-instrumentální improvizace. Účinkují Ridina
Ahmedová (zpěv), Petr Tichý (kontrabas). Sakristie (počet míst
omezen!)

19.00

Bohoslužba s udílením popelce. Celebruje Mons. Tomáš Halík.

20.15

Vernisáž postní intervence Jaromíra Novotného a „Chléb a víno“
v sakristii.

9.3.

ne

15.15

První setkání Salvátorského společenství rodin (sakristie).

11.3.

út

19.00

Bohoslužbu doprovodí schola. V premiéře zazní Missa Exaudi
orationem meam Mikoláše Troupa.

15.3.

so

16.3.

ne

20.00

Mše sv. se vstupem do katechumenátu. Celebruje Mons. Václav Malý.

26.3.

st

19.00

Filmový klub: Jen Bůh odpouští. Velký sál Městské knihovny.

Výlet spolku Cesta: Katedrála a kostnice v Sedlci u Kutné Hory.
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