
 

 S A L V A T O R E 
zpravodaj     pražské     akademické     farnosti 
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Vážení a milí, 

květnové Salvatore vychází sice pozdě, ale přece! Z fotografické přílohy tohoto čísla snadno 
poznáte proč. Zřejmě pod vlivem Templetonovy ceny (kterou tak trochu získala i celá farnost, 
jak jsme slyšeli) jsme se rozhodli, že po vzoru nejmenovaného faráře nebudeme v měsíci 
dubnu spát ani jíst a zkusíme si, jaký máme záběr, alespoň co do rozsahu aktivit.  Ať ti suší 
Angličané vidí, co v nás je!  

Takže jsme celý měsíc meditovali v kryptě, sportovali s Lazarem, duchovně se tužili 
v exercičním domě v Kolíně, chválili Hospodina chorálem i zpěvy z Taizé, slavili mši sv. 
východním způsobem, byli jsme na výletě se spolkem Cesta, uklidili kostel před svátky, 
vyslechli stovky zpovědí, poseděli jsme u „božího hrobu“ a poslechli si několik barokních 
koncertů, bděli jsme v Getsemane, klaněli se kříži a radostně oslavili Velikonoce, pokřtili 
jednoho malého filosofa a několik dětí, nechali se povznést postní výtvarnou intervencí,  
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vzápětí v rámci nové výstavy vpustili do kostela opice a námořníky, setkali jsme se s bratry 
z jiných církví a s ekology oslavili Den Země, pár „opozdilců“ přijali mezi katechumeny, 
vyslechli si přednášky o manželství, setkali se s židy a buddhisty v debatě o smrti a nakonec 
vše zakončili polomrtví na sedačkách Městské knihovny v rámci filmového klubu. Leckterý 
kulturák krajského města by nám mohl závidět. 

Také jsme však vyvěsili jeden transparent. Mají jej na fotografiích všichni nebozí turisté, kteří 
si z Karlova mostu chtěli vyfotografovat siluety Starého města. Ti ruští jej tam nemají, snad 
leda jako připomínku toho, jak je podle jejich vyjádření Češi nemají rádi a nepochopitelně 
nechtějí jejich peníze. Odnesla to agentura, která v našem kostele pořádá koncerty, a právě 
ruští turisté jsou jejich největším zdrojem peněz. Statečný prodejce vstupenek ve vchodu 
našeho kostela se stal hromosvodem rozlícených ruských průvodkyň, které vyhlásily bojkot 
našim koncertům. Raději jsme agentuře snížili nájemné, než mlčet k agresi. Ten transparent 
na podporu Ukrajiny byl totiž výrazem naší občanské a křesťanské angažovanosti. Krásně k ní 
vyzýval i biskup Václav Malý při setkání s našimi katechumeny – svět tím sice nezměníme, ale 
mlčet prostě nelze. 

Celý tento záběr aktivit, které jsou důkazem naší občanské, křesťanské a akademické aktivity 
ve společnosti, té společnosti, která si plete kardinála s kardiakem a z církve vidí jen otylou 
ruku, sápající se po měšci, jsem se před nedávnem pokoušel prezentovat skupině amerických 
katolických studentů, kteří studují v Římě. Prezentaci shlédli s poněkud pozdviženým obočím 
a nejvíce je udivilo, že máme jen tři mše týdně. Více je nezajímalo.  
V tu chvíli jsem pochopil, že to, co možná funguje leckde v Itálii či v katolických zemích, není 
možné u nás. Postavit pastoraci jen na mši sv., kdy v Čechách z poloprázdných kostelů zní 
často jen povzdychy nad „zlým světem“ a půlnoční mše sv. – veliká příležitost oslovit „plachou 
zbožnost“ – se kolikrát zvrhne ve výčitky příchozím, není asi náš styl. Nelze jen stát připraveni 
v sakristii a dokola říkat: „Pískali jsme vám, ale vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste se 
nebili v prsa.“(Mt, 11,16n). 

Jestliže totiž Kristus vchází po svém zmrtvýchvstání k učedníkům dveřmi, které jsou ze 
strachu (před kýmkoliv) zavřené, pak je to proto, aby tyto dveře odemkl a vyslal nás, své žáky 
do světa. Lucerna se totiž nestrká pod hrnec, jak víme. A to je snad také trochu poselství doby 
Velikonoční, kterou nyní s radostí prožíváme. 

Martin Staněk 

 

AKTUALITY 
 

RAČTE VSTOUPIT! VÝSTAVA MATĚJE FORMANA – OD 27. 4. DO 22. 6. 
 

Výstava o světě a divadle, o cestování a lidech, o práci a snech.  
Zatím nejrozsáhlejší výstava na ochozech kostela, kterou jsme zahájili vernisáží v neděli 
28. dubna, bude otevřena v květnu i mimo obvyklé časy kolem bohoslužeb, a to v neděli od 15 
do 17.30 hodin, v úterý – pátek od 14 do 17.30 hodin. Noční prohlídky se budou konat vždy 
v úterý od 20 do 21.30 hodin. V červnu bude výstava přístupná jen kolem pravidelných 
bohoslužeb. Prohlídku výstavy pro skupiny mimo uvedené časy lze domluvit u Jany 
Pláteníkové: platenikova@farnostsalvator.cz, tel. 222 221 339. 
V sakristii je rovněž možné zakoupit knihu veršů Františka Hrubína „Od jara do jara“, 
ilustrovanou Matějem Formanem. 
 
MATĚJ FORMAN (*1964) po roční praxi eléva ve studiu Jiřího Trnky absolvoval v letech 1984–
1990 studium na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru televizní a filmové 
grafiky. V letech 1989–1990 studoval na Columbia University v New Yorku School of arts 
v ateliéru grafiky a kresby. Společně s bratrem Petrem založil kočovnou (zprvu loutkovou) 
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divadelní společnost bez stálé scény. Putovali s karavany a představení se odehrávala ve 
stanu. Dodnes křižují Evropu jako Divadlo bratří Formanů. Za scénografii několika divadelních 
her, uváděných i na scéně Národního divadla, získal Matěj Forman několikrát Cenu Alfréda 
Radoka. Ze svých dalekých cest si domů přiváží velké množství příležitostných skic a obrázků 
zachycujících rozmanitá prostředí, ve kterých kočovníci postavili svůj stan. Matěj Forman 
působí také jako příležitostný ilustrátor. Grafikami a kresbami doprovodil např. trilogii dětských 
knih Jiřího Stránského, vzniklých na základě dopisů z komunistického vězení: Povídačky pro 
Klárku (1996), Povídačky pro moje slunce (2002) a Perlorodky (2005). V roce 2011 ilustroval 
pro nakladatelství Albatros nově uspořádaný výbor „Od jara do jara“ z díla Františka Hrubína, 
obsahující verše, říkadla i veršované pohádky. 
Na farním webu si můžete prohlédnout fotografie Petra Neuberta z instalace a vernisáže 
výstavy. 
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autora proběhne v neděli 25.5. 2014 po 
večerní mši sv. tedy od cca 21.15 hodin 
 

VEČER THDR. ALEXANDRA HEIDLERA – 5. 5. 18.00 

Srdečně zveme na večer s panelovou diskusí věnovaný novodobému zakladateli akademické 
pastorace u Nejsv. Salvátora (1945–1948). Úvodní slovo pronesou Pavel Pecháček, emeritní 
ředitel Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky, a Prokop Tomek, historik Vojenského historického 
ústavu. Panelové debaty se zúčastní Mons. Tomáš Halík, současný farář Akademické farnosti 
Praha, a mezi hosty bude i rodina Mons. Heidlera. 
 

MONS. THDR. ALEXANDER HEIDLER (1. 12. 1916 v Praze – 3. 8. 1980 v Mnichově), zakladatel 
novodobé vysokoškolské pastorace v kostele Nejsv. Salvátora (1945–1948), byl teologem 
a publicistou. Po emigraci v roce 1949 působil po řadu let pod pseudonymem „pater Křišťan“ 
jako redaktor náboženského vysílání Rádia Svobodná Evropa. Stal se také blízkým 
spolupracovníkem kardinála Berana. Aktivně se účastnil práce v československém katolickém 
hnutí v exilu a podílel se na založení Křesťanské akademie v bavorském Prienu. 
 

TRIČKA AKADEMICKÉ FARNOSTI KE KOUPI VE FARNÍ KANCELÁŘI 
Od konce dubna si zájemci mohou zakoupit slušivé tričko z kvalitní bavlny s logem 
Akademické farnosti v ceně 150 Kč. Trička pro farnost obstaral Honza Krajč, kterému tímto 
srdečně děkujeme za nápad a jeho trpělivou realizaci i za vytrvalost, s níž ho dotáhl ke 
zdárnému konci. Prodáváme v úterý 17.00–19.00 ve farní kanceláři. K dispozici jsou 
standardní velikosti (M, L, XL), počet omezen.  
 

TAIZÉ PRAHA 2014:  
INFORMAČNÍ SCHŮZKA A MODLITBA PŘED EVROPSKÝM SETKÁNÍM TAIZÉ – 13. 5. OD 17.00 

Od 10. do 24. května se budou na různých místech v Praze i jejím okolí konat setkání 
s několika bratry z Taizé, která slouží jako příprava na celoevropské setkání mladých 
v místních církevních komunitách a sborech. Setkání začnou krátkou modlitbou, po ní bude 
následovat pětiminutové video představující pouť důvěry, a poté bratři podrobněji vysvětlí další 
etapy přípravy evropského setkání. První ze série schůzek se uskuteční v našem kostele 
13. května od 17 hodin. Večer 23. května se v kostele sv. Josefa v Praze na nám. Republiky 
v rámci Noci kostelů bude několik bratrů z Taizé modlit a setkávat s lidmi. 

PROF. TOMÁŠ HALÍK PŘEVEZME 14. 5. V LONDÝNĚ TEMPLETONOVU CENU  

Mons. Prof. Tomáš Halík převezme ve středu 14. května z rukou Johna Templetona Jr. 
v královském anglikánském kostele St. Martin in the Fields na Trafalgarském náměstí  
v Londýně Templetonovu cenu. Ceremonie se kromě dalších zúčastní také pražský arcibiskup 
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kardinál Dominik Duka OP, kardinál Miloslav Vlk a další významní hosté. Naše farnost bude 
mít v Londýně také svoje vyslance. Gratulujeme! 

 
SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA  

Salvátorská knihovna je pravidelně otevřena v úterý půl hodiny před mší a půl hodiny po mši 
a ve čtvrtek od 20.00 do 21.30 hod. Stále hledáme další dobrovolníky/dobrovolnice 
ochotné se zapojit do knihovnické služby, zejména na nedělní večerní půjčování! 

Knihovní fond je v současnosti složen z celkem 1291 svazků, jeho součástí je i kompletní 
soubor knih „salvátorských autorů“, Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Do knihovního fondu 
jsou nově zařazena také aktuální čísla vybraných časopisů, ke čtení momentálně nabízíme 
Getsemany, Katolický týdeník, Teologické texty, Dingir a Universum. Brzy zařadíme také revui 
Salve a (prezenčně) kompletované starší ročníky Salvatore. Katalog je prozatím dostupný 
pouze prezenčně ve výpůjční době, nebo ho na požádání zašleme e-mailem. 
Kontakt: Irena Boumová: irena.boumova@centrum.cz, 775 975 535 

 
FILMOVÝ KLUB: ONA / HER – 14. 5. 19.00 
 (USA 2013, Spike Jonze, anglicky, české titulky, 126 min.) 

 
Děj snímku Her se odehrává v Los Angeles v nedaleké bu-
doucnosti. Theodore (Joaquin Phoenix) je komplikovaný 
a citlivý muž, který se živí psaním dojemných a osobních 
dopisů pro druhé. Se zlomeným srdcem po ukončení dlou-
hého vztahu se začne zajímat o nový, pokročilý operační 
systém, o kterém jeho výrobce tvrdí, že představuje zcela 
unikátní a intuitivní bytost. Po jeho instalaci se seznamuje 

se „Samanthou", umělou inteligencí s milým ženským hlasem (Scarlett Johansson), která má 
zajímavé postřehy, je citlivá a překvapivě vtipná. Jak její potřeby a požadavky rostou společně 
s těmi jeho, mění se jejich přátelství ve skutečnou vzájemnou lásku. Uvádí P. ThLic. Ing. 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  14-20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 113 377, online 
rezervace: www.mlp.cz 

 

VÝLET SPOLKU CESTA: MEDITAČNÍ ZAHRADA V PLZNI – NEDĚLE 25. 5.  

Květnový výlet bude patřit meditační zahradě v Plzni – Památníku obětem zla. Zahrada vznikla 
díky politickému vězni Luboši Hruškovi, který svůj ovocný sad proměnil v meditační areál 
k připomínce utrpení mnoha obětí totalitních režimů. V zahradě byla vystavěna pískovcová 
křížová cesta od sochaře Romana Podrázského a kaple sv. Maxmiliána Kolbeho. Je to místo 
naděje, pravdy, odpuštění a usmíření. 

Dopolední program věnujeme návštěvě plzeňské katedrály sv. Bartoloměje a účastníme se 
zde mše svaté. Po obědě se vydáme podél řeky Radbuzy do cca 7 km vzdálené zahrádkářské 
kolonie, kde zbytek odpoledne strávíme v meditační zahradě. Podrobnější itinerář bude 
k dispozici na webu farnosti. 
Sraz je v neděli 25. května 2014 v 7.55 na Hlavním nádraží v Praze před ČD Centrem 
(prodejna jízdenek). V 8.00 odcházíme kupovat skupinovou jízdenku. Vlak odjíždí v 8.15! 
(R764 Zbiroh) Předpokládaný návrat do Prahy je cca v 19 hod. Prosíme, hlaste se na e-
mailu: spolekcesta@email.cz Za spolek Cesta srdečně zvou Jana Závěrková, Larisa 
Jurkivová. 

mailto:irena.boumova@centrum.cz
http://www.mlp.cz/cz/akce/e12043-jen-buh-odpousti/
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HLEDÁME OCHOTNÉ DOBROVOLNÍKY NA NOC KOSTELŮ 

Prosíme farníky o pomoc při informování návštěvníků a další organizační, technickou 
a pořádkovou výpomoc během večera 23. května – letos ve slušivých farních tričkách! Hlaste 
se prosím předem farní asistentce na e-mailu platenikova@farnostsalvator.cz Sraz 
dobrovolníků bude hodinu před začátkem programu ve farní kanceláři.  

 

 
NOC KOSTELŮ 2014: SVĚTLO V POHYBU 23. KVĚTNA 2014 

Noc kostelů u Salvátora bude již tradičně hrou prostoru, světla, zvuku – a příchozích 
návštěvníků. Letos navíc v rámci programu k symbolickému propojení kostela Nejsv. 
Salvátora a augustiniánského kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Autory konceptu 
salvátorské Noci kostelů 2014 jsou Norbert Schmidt (CTU), Martin Staněk (Akademická 
farnost), Aleš Pištora (Arcibiskupství pražské) a Juan Provecho OSA (klášter augustiniánů). 
 
SVĚTLO, ZVUK A DIVADLO U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA (20 – 24.00 HODIN) 

Světelná intervence Vladimíra Buriana do barokního oltářního obrazu. 
Moře světel v presbytáři kostela. 
Račte vstoupit – výstava Matěje Formana na ochozu kostela. 
Via Sancta Clementina – prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické 
katedrály sv. Klimenta. 
  
POUŤ SVĚTLA PŘES KARLŮV MOST (20 – 24.00 HODIN) 
Akademický kostel Nejsv. Salvátora – augustiniánský kostel sv. Tomáše na Malé Straně 
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele průvodem s rozsvícenými svícemi  z kostela 
Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí do kostela sv. Tomáše na Malé Straně přes 
Karlův most. 
 

 
 

VÝHLEDOVĚ: 
 

PĚŠÍ PUTOVÁNÍ JUDSKEM 26. 10. – 2. 11. 2014 

Po velkém ohlasu na poutní duchovní cesty do Izraele, pořádané v posledních letech ve 
spolupráci Akademické farnosti a CK Křížek, srdečně zveme na osmidenní pěší putování 
Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech v podzimním termínu 26. 10. – 2. 11. 2014. 
Duchovní doprovod P. Jana Regnera SJ bude tvořit rámec této neobvyklé duchovní cesty – 
pěšího výstupu Judskými horami a Judskou pouští do Jeruzaléma. Uzávěrka přihlášek je 
stanovena na 12. 8. 2014, avšak kapacita je omezena na 25 osob! Hlásit se můžete přímo 
u pořádající CK Křížek (info@ckkrizek.cz). Podrobnější informace najdete na samostatném 
letáku, vloženém do tohoto čísla, popř. na adrese www.ckkrizek.cz 

 

PASTOR AČNÍ  PÉČE O SAL VÁTORSKÉ 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 

mailto:info@ckkrizek.cz
http://www.ckkrizek.cz/
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důvodů doma. V současnosti se můžete zapojit do níže popsaných programů pro rodiny, které 
se konají z iniciativy Pauly Jirsové-Fassati, Daniela Soukupa a Aleny Scheinostové.  
 

CYKLUS REKOLEKCÍ PRO KOJÍCÍ MATKY ANEB 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. 
Připojit se k setkávání lze kdykoliv. Děti do 1,5 roku (po domluvě výjimečně starší) mají 
zajištěné hlídání, ovšem nejsou zcela mimo dosah matky. Oběd si přineste vlastní, možnost 
ohřevu v mikrovlnné troubě a varné konvici. Příspěvek na provoz prostoru, kde se rekolekce 
odehrávají, a na službu hlídání dětí činí 150 Kč. Přihlášky vždy do 15. dne v daném měsíci na 
fassati@farnostsalvator.cz, další info na webu farnosti nebo Facebooku („Rekolekce pro 
maminky s dětmi“). 
 
PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ: 25. 5. OD 13 HODIN, HOSTEM BUDE P. JAN REGNER SJ. 
 

SALVÁTORSKÉ SPOLEČENSTVÍ RODIN 

Společenství se schází celoročně (kromě letních a vánočních prázdnin) zhruba jednou za 
čtrnáct dní v salvátorské sakristii, a to vždy po odpolední nedělní mši, tedy asi v 15:15. Členy 
společenství jsou rodiny s dětmi ve věku 7–12 let; děti o něco mladší i starší mohou přijít 
a vyzkoušet si, jestli by pro ně společenství bylo smysluplné. Setkání začíná společným agapé 
z donesených zásob, poté následuje oddělený program pro dospělé (v kryptě) a pro děti 
(v sakristii) v délce asi 45 minut. Program připravují sami členové společenství a vychází 
z liturgických čtení na příslušnou neděli. Společenství přijímá nové členy a zájemci jsou vítáni 
na každém setkání, a to i bez předchozího ohlášení.  
 
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY SETKÁNÍ: 18. 5., 1. 6., 15. 6. 2014 
Všechny dotazy rád zodpoví koordinátor (Daniel Soukup, d.soukup@centrum.cz). 
 
 

PR AVIDELNÁ SETKÁNÍ  
 

 

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7 hodin se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství 
k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po 
skončení (cca 8 hodin) 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, tel. 603 323 591. 
 

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/. 

mailto:d.soukup@centrum.cz
http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
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Z vernisáže a z výstavy Matěje Formana (foto Petr Neubert) 
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Z liturgie sv.Jana Zlatoústého a následné debaty o východní liturgii (zleva Mons.Tomáš Halík, 
o. Karel Soukal, P.Jan Kotas (foto MS) 
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Z hudební intervence Michala Rataje na Květnou neděli – Ars acustica Palmarum (foto MS) 
 

 
 

Z liturgie Zeleného čtvrtku (foto MS) 
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Z liturgie Zeleného čtvrtku (foto MS) 
 

 
 

Z Velikonoční Vigilie (foto Petra Šuková) 
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Z ekumenické bohoslužby ke Dni Země (zleva  Zdeněk Susa,. Jiří Nečas, oba ČCE) 
 

 
 

Z dialogu spiritualit (zleva Mons.Tomáš Halík, Zuzana Peterová, Jan Honzík) 
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SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem 
kostele. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin 
v sakristii. Během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy 
nový repertoár k danému období. V květnu bude schola doprovázet 
bratry z Taizé 13. 5. 2014 od 17:00 při meditaci v kostele, kam zve 
všechny, kteří si zpěvy z Taizé rádi zazpívají. Další doprovod mše 
uskuteční na svátek seslání Ducha Svatého 8. 6. 2014 od 20:00. 
Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok a mohou se hlásit 

sbormistryni Evě Filipové na e-mailu 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). 
 

 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do Lazara 
Betánie. Program nabízí sportovní vyžití pánům i dámám, a to bez ohledu 
na sportovní výkonnost. Květnem začínáme letní sezonu, během níž 
hráváme volejbal, frisbee a fotbal od 19 na Letné. Další podrobnosti 
najdete na www.lazar.borec.cz. Kontakt: Vojta Kodera, tel. 774 559 539, 
email: info@lazar.borec.cz 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK  

5. 5. pondělí 19.00 PoVyK „Partneři a rozchody" 
Hostem bude český psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Zabývá se psychologií 
rodiny, policejní psychologií, psychologií reklamy a církevně-pastorální psychologií. Rozchod 
patří mezi několik běžných psychických iluzí. Partneři mají systematický sklon si na začátku 
představovat, že rozchod bude jednoduchý, rychlý a relativně bezbolestný. Jenže to je klam. 
Vlastní průběh rozchodů je mnohem problematičtější, než se na začátku zdá.  
Lidé jsou překvapeni svými vlastními nečekanými reakcemi. Studentské centrum VKH, 
Sabinova 4. 
 

14. 5. středa 19.00 Studentská mše  
Sloužit mši bude P. Miloš Szabo a po mši bude povídat na téma „Manželské překážky“.  
Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
 

15. 5. čtvrtek 19.00 Duchovní večer Taizé 
Udělejte si čas uprostřed všedních povinností a přijďte se na chvíli ztišit, svěřit svoje starosti 
i radosti Pánu a načerpat nové síly do dalších dní prostřednictvím jednoduché modlitby Taizé. 
Studentské centrum VKH, Sabinova 4. 
 
19. 5. středa 19.00 PoVyK „Dnešní svět v mediálním věku"  
Hostem bude Jiří Edy Zajíc, český pedagog a publicista. Publikuje zejména v oblasti výchovy, 
vzdělávání, občanské společnosti, médií, náboženství a duchovního života.  
Média dnes hýbou světem – to už není žádná novinka. Ale co vše dělají se společností 
internetové portály, časopisy Blesk, televize Nova aj. a jak se vyvíjí novinářská práce, někdy 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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nedokážeme domyslet. Mediální manipulace se stala běžným jevem, protože dnešní doba 
stojí na zábavě. Studentské centrum VKH, Sabinova 4. 
 
21. 5. středa 19.00 Studentská mše 
Hostem na mši bude P. Pavel Gábor SJ a po mši bude mít přednášku s názvem: Veliký 
Galileo, aneb „mučedníci vědy“. Kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
 
24. 5. sobota, 9.30 Cyklovýlet „Na trubkovém oři za velkou louži aneb Tajemství 
vápencových lomů Mexiko a obé Amériky“ 
Sraz na stanici metra Stodůlky. S sebou malou svačinu, pití, peníze na oběd a zájemci 
o prohlídku podzemí i helmu (stačí cyklo), svítilnu, a hlavně nějaké boty, které se mohou 
zašpinit. 
 
Středy (7., 28.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19 hodin. 
 

 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
(KVĚTEN  –  SRPEN 2014) 

 

Následující 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 
e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu zprávy číslo 
kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem. 
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 

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 Mistra 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 2.360 Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč. 
 

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 1.180 Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 950 Kč. 
 

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 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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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 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
1.700 Kč. 
 

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 Vasiluková-
Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.890 Kč. 

 

Kurz 045 Sádhana (2 dny) 
20.-22. 6. 2014, pátek 18:00 - 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 1.180 Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 950 Kč. 
 

Kurz 048 Uspořádat si život (Ignaciánské exercicie) (7 dní) 

6.-13. 7. 2014, neděle 18.00 až neděle odpoledne  

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 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč, 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 
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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 2.360 Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč. 
 

Kurz 054 Ignaciánské exercicie (7 dní) 

17.-24. 8. 2014, neděle 18:00 až neděle odpoledne  

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 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč, větší sleva je 
u tohoto kurzu možná po dohodě. 

 

Kurz 057 Kreativní exercicie (4 dny) 
10.-14. 9. 2014, středa 18.00 - neděle odpoledne  
Kurz pro každého, komu není cizí zapojení kreativity k vyjádření svého nitra a meditaci. 
Účastníci budou mít dostatek prostoru k výtvarnému, dramatickému i slovesnému projevu. 
Součástí exercicií je také individuální doprovázení a slavení eucharistie. Doprovází P. Jan 
Regner SJ a Doc. Mireia Ryšková z KTF UK. Organizační tým letos poprvé rozšíří absolventka 
arteterapie Hana Kalná. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.890 Kč. 
 

AKCE NEJEN PRO SALVÁT ORSKÉ  
 N A KARMELU EDITH STEIN  

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

 
 
 
 

Po 

 
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 

20.00 
Dialogy (u) karmelitek. 
Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které 
s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání. 

St 18.00 
Eucharistická oslava. Celebruje Petr Glogar OCD, Václav Ventura 
(KTF UK). Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám řeholní 
komunity.  

Čt 19.00 
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). 
 

 

KVĚTEN NA KARMELU  
 

21. 5. 19.00 
Jan od Kříže: Temná noc 
Čteme a komentujeme klasické texty duchovní 
literatury. 
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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 informace 
k jednotlivým akcím najdete na www.cestanahoru.org, případně na adrese 
karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa).  
 

 

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. 

20.00 mše sv. 

Úterý  

17.00 – 18.30 duchovní pohotovost (P. Petr Vacík, zpovědní místnost ve věži) 

17.00 – 18.30 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  

17.00 Pravidelná zkouška scholy 

18.00 – 19.00 Výpůjční doba knihovny 

20.15 Tichá meditace v kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF) 

20.15 Kurz Základy víry (Mons.Tomáš Halík a další) 

20.15 – 21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19.00 Modlitební setkání v kryptě 

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

 20.00 – 21.30 Výpůjční doba knihovny 
 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  –  K V Ě T E N  2 0 1 4  
 

5.5. Po 18.00 Večer ThDr. Alexandra Heidlera (sakristie) 

13.5. Út 17.00 Informační setkání a modlitba Taizé (kostel) 

14.5. St 19.00  Filmový klub: Ona/Her (Sál Městské knihovny) 

18.5. Ne 
14.00 Při mši svaté Svatojanská sbírka na arcidiecézi 

15.15  Setkání salvátorského společenství rodin (sakristie, krypta) 

23.5. Ne 20.00 – 24.00 NOC KOSTELŮ: Světlo v pohybu 

25.5. Ne      Výlet Spolku Cesta: Meditační zahrada v Plzni  

25.5. Ne 21.15 
 Komentovaná prohlídka výstavy Matěje Formana za účasti 
autora a kafe po mši 

29.5. Čt 19.00  Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. 
pppppp 
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