
 

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

112/červen                A.D. 2014    

   z d a r m a  

 

 

 

Mons. Tomáš Halík převzal 14. května v 19 hodin v kostele sv. Martina v polích 
na Trafalgar Square v Londýně Templetonovu cenu z rukou Johna M. 
Templetona, syna zakladatele této ceny. Slavnostního předání se zúčastnilo asi 
600 lidí včetně českého ministra kultury Daniela Hermana, kardinálů Dominika 
Duky a Miloslava Vlka, Mons. Tomáše Holuba a několika salvátorských farníků.  
O hudební doprovod se postarali umělci jako Eric Whitacre se svým sborem, 
zpěvačka Laura Mvulaová a klavírista Martin Kasík, který by naši farnost také jistě 
nezapřel.   
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Vážení a milí, 

na tomto místě se vždy sluší jako na konci každého akademického roku děkovat. Tedy 
především – velký dík všem, kdo se na chodu tohoto farního Titaniku nezištně podíleli – 
ministrantům, lektorům, zpěvákům, organizátorům debat, literárních večerů, výletů, výstav  
a intervencí, filmových klubů, vedoucím modlitebních společenství, kustodům výstav, 
květinářkám, knihovnicím, pradlenkám, au-pairkám, dobrovolníkům v jednorázových akcích  
a dalším a dalším a dalším. Díky všem, kdo nás podporují hmotně i modlitbou. Všem patří 
naše velké poděkování a prosba o vaše zvolání: Věrni zůstaneme! 

Při letošní noci kostelů jsme se ve spolupráci s malostranským kostelem sv. Tomáše na chvíli 
ponořili do vztahu pochybujícího apoštola Tomáše a Krista Spasitele (Salvátora). Vydali jsme 
se se světlem v ruce na cestu přes hlubiny řeky, nechali za sebou praktické starosti  
a meditovali o důležitých věcech. O tom, že jsme na tom stejně jako onen apoštol, když se 
chceme stále znovu a znovu ujišťovat, že Bůh je v našem životě skutečně přítomný. O tom, že 
je dobré nechat Boha dotknout se i našich ran, aby mohly být uzdraveny. A také o tom,  
že k plodnému setkání s tajemstvím, s hlubinou, se základem našeho života, dochází někdy 
až napodruhé, napotřetí. Je třeba se nenechat odradit, zkusit to znovu, vydat se na cestu přes 
most svého života, neustrnout na místě, přijít do večeřadla i podruhé.  

Čas prázdnin a dovolených je možná také takovým mostem přes prudce tekoucí vody. 
Vydejme se tedy spolu s Tomášem na cestu se světlem v ruce, překročme řeku a dotkněme 
se tajemství. Toto léto je k tomu jako stvořené. 

Martin Staněk 
 

OHLÉDNUTÍ  

 

CO PŘINESLA INFORMAČNÍ SCHŮZKA A MODLITBA PŘED EVROPSKÝM SETKÁNÍM TAIZÉ  

V úterý 13. května se v salvátorské sakristii uskutečnilo první z přípravných informačních 
setkání s několika 
bratry z Taizé, 
která slouží jako 
příprava na 
celoevropské 
setkání mladých 
v místních 
církevních 
komunitách a 
sborech. Po krátké 
modlitbě, kterou 
doprovodila 
salvátorská schola, 
bratři účastníkům 
představili 
komunitu, vizi 
jejího zakladatele 
bratra Rogera i 
myšlenku 
evropských 

setkání. Kromě několika dalších setkání tohoto druhu se bratři z Taize modlili a setkávali 
s lidmi během Noci kostelů 23. května v kostele sv. Josefa v Praze na náměstí Republiky. 
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JAKÁ BYLA NOC KOSTELŮ  

Během letošní Noci kostelů proplulo hrou prostoru, světla a zvuku, která na čtyři hodiny 
vyplnila chrámový prostor, zhruba 3.600 návštěvníků. Téměř dvacítka ochotných dobrovolníků 
se vystřídala při zajišťování organizační a informační činnosti – všem, kdo se zapojili, upřímně 
děkujeme! 

Vedle již tradičního Moře světel v presbytáři a kvalitní liturgické hudby letos přibyla zatím 
nejrozsáhlejší výstava na ochozu a Pouť světla přes Karlův most – účastníkům se velmi líbilo 
symbolické přenášení rozsvícené svíce od nevěřícího Tomáše ke Kristu Spasiteli. Svíci 
přeneslo kolem šesti set lidí. Také instalace obrázků a divadelních kulis Matěje Formana 
zažila v rámci Noci kostelů svůj vrchol. 

 

CO JSME SE DOZVĚDĚLI O PŮSOBENÍ THDR. ALEXANDRA HEIDLERA  

Společně s Pavlem Pecháčkem, emeritním ředitelem Rádia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, 
s historikem Prokopem Tomkem a Mons. Tomášem Halíkem jsme si připomněli člověka, který 
po válce obnovoval studentskou pastoraci v našem kostele. Shromáždili se tehdy kolem něj 
osobnosti jako P. Josef Zvěřina, P. Oto Mádr, P. Antonín Mandl, Václav Vaško a další. 
1. prosince 2016 uplyne 100 let od jeho narození, což je příležitost uspořádat například 
minikonferenci. V naší knihovně zanedlouho přibude kopie knihy Rozhovory o Evangeliích od 
Pavla Skály (pseudonym pro Pavla Pecháčka) a Václava Svobody (pseudonym pro 
P. Alexandra Heidlera), která vyšla v roce 1977 v Římě a jejíž svazky, jak jsme se dozvěděli, 
do Čech tajně pašoval jezuita Petr Kolář. 

 

 

Zleva Pavel Pecháček, Tomáš Halík a Prokop Tomek (foto MS) 

 



4 

 

AKTUALITY  

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 19.6. 

Jde o svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť 
oslavila eucharistii. Po II. vatikánském koncilu se tento svátek (dříve nazývaný Boží Tělo) 
nazývá Slavnost Těla a Krve Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. 
Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk – procesí 
s eucharistií. Stavěly se čtyři oltáře, orientované na všechny světové strany, které tak mají 
vyjádřit, že všichni lidé jsou povoláni ke spáse v Kristu. Monstrance ve tvaru slunce mají 
vyjadřovat Krista jako slunce života, milosti a lásky. 

 

TRIČKA AKADEMICKÉ FARNOSTI KE KOUPI VE FARNÍ KANCELÁŘI 

Ti, kdo by rádi hrdě nosili na prsou logo Akademické farnosti, si mohou zakoupit slušivé tričko 
z kvalitní bavlny 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 mezi 17.00 a 19.00 ve farní kanceláři. K dispozici jsou 
standardní velikosti (M, L, XL), počet omezen.  

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA  

Salvátorská knihovna je pravidelně otevřena v úterky půl hodiny přede mší a půl hodiny po mši 
a ve čtvrtky od 20.00 do 21.30 hod. Knihovní fond je v současnosti složen z celkem 1 291 
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. Připravujeme zařadit revui Salve a (prezenčně) kompletované starší roč-
níky 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: 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA / 2001: A SPACE ODYSSEY – 18.6. 19.00 

Velká Británie–USA 1968, Stanley Kubrick, anglicky, české titulky, 149 min. 

Filosofická filmová opera. Evoluce a smysl existence 
lidstva v několika epochách, během kterých je člověk 
konfrontován se zlověstným a mlčícím symbolem 
mimozemského života. Science-fiction film, po 
kterém už filmové sci-fi nikdy nebylo jako dříve, a 
souběžně napsaný stejnojmenný science-fiction 
román, po němž se sci-fi literatura navždycky 
změnila. Jeden z největších mýtů filmové historie a 

společné mistrovské dílo dvou osobností svých oborů – režiséra Stanleyho Kubricka a 
spisovatele Arthura C. Clarka. Neopakovatelná cesta za hranice lidské zkušenosti, za hranice 
prostoru a času. 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 

mailto:irena.boumova@centrum.cz
http://www.mlp.cz/
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VÝLET SPOLKU CESTA: POUTNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE, NERATOV  14.-15.6.  

Zveme vás na víkendové putování Orlic-
kými horami. Hlavním cílem výletu je uni-
kátní poutní kostel se skleněnou střechou 
v Neratově v Orlických horách. Naše puto-
vání začneme v sobotu 14.6. kolem po-
ledne v Deštné v Orlických horách, odkud 
půjdeme trasu cca 23 km do Neratova. 
Převážná část trasy povede tzv. Jirásko-
vou cestou. Večer je přislíbeno setkání 
s panem farářem Josefem Suchárem, kte-
rý nám povypráví o tom, jak se z trosek 
kostela zrodila dnešní minimalistická krá-
sa; po setkání bude následovat tichá me-
ditace v kostele. V neděli po mši svaté 

(cca 11.00) poputujeme dál do Rokytnice v Orlických horách s možností odbočky na rozhlednu 
Anna (10 nebo 16.5 km dle volby trasy). Z Rokytnice nás autobus (odjíždějící v 15.05) dopraví 
přímo do Prahy na Černý Most s plánovaným dojezdem v 18.15. Podrobnější itinerář najdete 
jako obvykle na farním webu.  

Rezervace ubytování v ceně 270 Kč na osobu/noc je domluvena pro 11 osob (rozděleno do 
2 pokojů, z toho 2 přistýlky). Lůžkoviny jsou k dispozici. Ručník, přezůvky a jídlo s sebou, 
k dispozici je plně vybavená kuchyňka. Prosíme, kvůli potvrzení ubytování hlaste se NEJ-
POZDĚJI do středy 11. 6. 2014 (včetně) na e-mailu: spolekcesta@email.cz  

Sraz je v sobotu 14. 6. 2014 v 8.45 na autobusovém nádraží Florenc (stanice na trase B Met-
ra). Autobus s cílovou stanicí Deštné v Orlických horách odjíždí v 9.00 ze stanoviště č. 14. 
Náklady na jízdné celkem cca 350 Kč. POZOR! Jízdenku s místenkou si každý účastník 
zajišťuje individuálně předem.  

Za spolek Cesta srdečně zvou Jana Závěrková, Larisa Jurkivová. 

 

VÝHLEDOVĚ: 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V KRAKOVĚ A OSVĚTIMI – 17.-21. 9. 2014 

Komunita Sant' Egidio vás zve na 4. mezinárodní konferenci v Krakově a Osvětimi, která se 
bude konat ve dnech 17.–21. září 2014. Stovky mladých lidí z různých zemí, které spojuje 
přání říci své jasné „NE“ násilí, se sejdou v Polsku, v Krakově a Osvětimi, na místech, kde si 
připomínáme utrpení milionu Židů, Romů a vězňů z celé Evropy a bývalého Sovětského svazu 
během II. světové války. Pokud je ti mezi 16 a 30 lety a chceš se zúčastnit této konference, 
kontaktuj nás na adrese osvetim@santegidio.cz (Více informací na www.santegidio.cz) 

 

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

Po velkém ohlasu na poutní duchovní cesty do Izraele, pořádané ve spolupráci Akademické 
farnosti a CK Křížek v uplynulých letech, srdečně zveme i na osmidenní pěší putování 
Judskem s Biblí v ruce a batohem na zádech v 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, popř. 
na adrese: www.ckkrizek.cz 

mailto:info@ckkrizek.cz
http://www.ckkrizek.cz/
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PASTOR AČNÍ  PÉČE O SAL VÁTORSKÉ RODINY  
 

CYKLUS REKOLEKCÍ PRO KOJÍCÍ MATKY  
ANEB JAK PŘEŽÍT MATEŘSTVÍ A VYTĚŽIT Z NĚJ „MAXI-MUM“ 

V tomto akademickém roce se podařilo rozběhnout setkávání salvátorských maminek 
v rekolekčně-rozvojovém duchu. Čím dál více „salvátorských absolventů“ zakládá rodiny a má 
děti, kvůli kterým se musí ze salvátorského dění stáhnout, což ovšem neznamená, že by 
o farnost a své přátele z ní ztratili zájem - naopak. Právě proto rostla poptávka po akcích 
tohoto typu a zdá se, že máme za sebou první úspěšný rok, a bude-li zájem i nadále, 
pokusíme se v této rodinné sekci studentské farnosti pokračovat i do budoucna. Každý měsíc 
setkání vedl jeden pozvaný host, odborník na dané téma. Snažili jsme se zabrousit do všech 
oblastí mateřského života od organizace domácnosti ve prospěch duchovního života, přes 
témata zdravotní, výchovná, partnerská až po meditační. Vycházeli jsme z předpokladu 
celistvosti života matky, kdy nelze duchovní život neprolnout s ostatními stránkami - proto 
jsme zabrousili do všech základních témat života ženy - matky tak, aby účastnice dostaly 
podněty k jisté harmonizaci daných oblastí, a tím i propojení s duchovní oblastí. Naším heslem 
po celý rok bylo „jak /duchovně) žít a nezbláznit se“ neboli hledání duchovního života 
uprostřed mateřské všednodennosti. Snad se nám něco z toho podařilo, ostatně zde je několik 
ohlasů účastnic: 

„Setkávání mi poskytuje zajímavé podněty nejen k duchovnímu životu, který nutně v mateřství 
mění svou podobu, ale také k tématům praktickým, ať už jde o zvládání každodenních 
povinností, nebo například o vztahové či výchovné otázky.“ 

„Jsem vděčná za vznikající společenství novopečených maminek, neboť nabízí možnost sdílet zkuše-
nosti, jak se každá z nás vypořádáváme s novými povinnostmi a jak se snažíme hledat (leckdy spíš 
vybojovat) prostor pro modlitbu a vnitřní ztišení. Pokud bych měla jedním slovem shrnout, co mi tato 
setkání dávají kromě nových podnětů, informací a zkušeností, tak bych určitě řekla, že povzbuzení.“ 
(Markéta) 
 

"Setkávání v rámci „rekolekcí pro kojící matky“ byla moc příjemná a obohacující, a to jak v oblasti du-
chovního života, tak v oblasti mateřství a péče o dítě. Velmi jsem vítala pravidelnou možnost zpovědi 
či duchovního rozhovoru s knězem, i účast paní na hlídaní, jež umožňovala krátkou meditaci v kapli 
bez dítěte. Obojí je pro ženu na mateřské dovolené velice cenné." (Michaela) 
 

„Cenné je pro mě také sdílení zkušeností s nově objevovaným (rodičovským) světem s dalšími 
maminkami. A v neposlední řadě vidím přímý přínos pro naši dcerku, která může být 
v kolektivu dětí.“ (Daniela) 
 

„Pro mě je největším přínosem zjištění, že duchovní život lze „provozovat“ i s dětmi, že péče 
o ně je svého druhu službou Bohu - bohoslužbou, pokud tak činíme vědomě. Nemusíme 
čekat, až usnou, až vyrostou, až... to je dobrá zpráva.“ (Jasmína) 
 

Mnohokrát děkujeme dobrovolnicím, které na dobu rekolekcí přebírají hlídání dětí, 
Janě Závěrkové a Anně Skálové – bez jejich pomoci by se setkávání vůbec nemohla 
uskutečnit. 

Setkávání probíhá každou poslední středu v měsíci na Karmelu v Jinonické 22, Praha 5. 
Připojit se lze 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 službu hlídání 
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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: 2.7. OD 13 HODIN 

TÉMA: MONTESSORI PŘÍSTUP K ROZVOJI (DUCHOVNÍHO) ŽIVOTA DĚTÍ  

 

SALVÁTORSKÉ SPOLEČENSTVÍ RODIN 

Společenství se schází celoročně (kromě letních a vánočních prázdnin) obvykle 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.  

TERMÍNY SETKÁNÍ V ČERVNU: 1. 6., 15. 6.  

Všechny dotazy rád zodpoví koordinátor (Daniel Soukup, d.soukup@centrum.cz). 
 

SVATBY A KŘTINY V NAŠEM KOSTELE V ČERVNU - ČERVENCI 

1.6. křest Firichovi, Sekyrovi 

7.6. svatba Libor Zachař & Jarmila Lazarová 

8.6. křest Mikelovi, Plockovi, Sodomkovi, Schmitzovi, Ledeckých 

20.6. svatba Jana Tomášková & Jevgenij Fedosov 

29.6. křest Esserovi 

4.7. svatba Anežka Beranová & Daniel Kulhavý 

5.7. svatba Pavla Kreuzigerová & Tomáš Čech 

12.7. svatba Martin Gabaš & Petra Pluháčková 

19.7. svatba Jiří Šoukal & Silvie Vančurová 

19.7. svatba Dospělovi 

20.7. křest Miňovi 

 

 

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 v 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 
 

 

mailto:d.soukup@centrum.cz
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Z výstavy Matěje Formana(foto Petr Neubert) 

 

Z noci kostelů (foto MS) 
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Z noci kostelů (foto MS) 
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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 našeho kostela (vstup 
bočním vchodem u sakristie). Společenství vedou Pavel Svačina a Jozef 
Matějička. Více na: 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. Během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy 
nový repertoár k danému období. V červnu schola doprovodí mši 
svatou v den slavnosti Seslání Ducha svatého 8. 6. 2014 od 20.00 
zpěvy renesančních autorů. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni 
po celý rok a mohou se hlásit sbormistryni Evě Filipové na emailu 
filip.eva@seznam.cz 

 

TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě našeho kostela. 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 
exerciční adresu: meditace@farnostsalvator.cz 

 

 

 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván k zapojení do programu 
Lazara Betánie. Program nabízí sportovní vyžití pánům i dámám, a to bez 
ohledu na sportovní výkonnost. Květnem začala letní sezóna, během 
níž hráváme volejbal, frisbee a fotbal od 19 hod. 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  

 
16. 6., pondělí, 19.00 - Tradiční táborák 
Přijďte společně s námi zakončit akademický rok. Letos se táborák, stejně jako loni, bude 
konat na krásném místě na Vyšehradě, v areálu vyšehradské farnosti na adrese K Rotundě 6. 
Začátek v 19.00 hod. Bližší informace naleznete v nejbližší době na stránkách 
www.vkhpraha.cz. 
 
25. 6., středa, 19.00 - Závěrečná studentská mše 
Poslední studentská mše v kostele sv. Ignáce v tomto akademickém roce. 
 
Středy (4., 11. a 18.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOL ÍNĚ  

(ČERVEN  –  PROSINEC 2014) 
 

Následující salvátorské 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“. 

Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali rostoucí zájem o kontemplativní a ignaciánské 
exercicie, věnujeme ji „výhodné“ termíny obsahující státní svátky 28.10. a 17.11. 
a chystáme kontemplativní exercicie s Petrem Vacíkem přes Silvestra (předběžně 
28.12. 2014 - 3.1. 2015), které budou vyhlášeny v příštím Salvatore na začátku října. 

 

Kurz 044 Filmové exercicie (4 dny) 

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 1.880 Kč. (Několik posledních míst je volných.) 

 

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 940 Kč. 

 

Kurz 048 Uspořádat si život (Ignaciánské exercicie) 

6.-13. 7. 2014, neděle 18.00 až neděle odpoledne (7 dní) 

Intenzivní ignaciánské exercicie. Kurz je zcela obsazen. 

 

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 2.360 Kč, studenti 
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a osoby s nízkým příjmem 1.880 Kč.  
 

Kurz 054 Ignaciánské exercicie  

17.-24. 8. 2014, neděle 18.00 až neděle odpoledne (7 dní) 

Klasické ignaciánské exercicie s individuálním doprovázením povedou František 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. 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. (Přijímáme už jen 
náhradníky.) 

 

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 1.880 Kč. 

Kurz 058 Kontemplaqtivní exercicie s Janem Šedivým (5 dní) 

16.-21. září 2014, úterý 18.00 až neděle odpoledne 

Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého, o které 
jsme dlouho usilovali. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se 
zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost 
(odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním 
doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2.360 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle 
počtu účastníků cca 800 Kč. Přijímáme už jen náhradníky, další kontemplativní exercicie 
budou ve dnech 13.-17.11. (č. 066 - viz tento seznam kurzů) a pak na Silvestra s Petrem 
Vacíkem (tento kurz bude ohlášen na podzim). 

 

Kurz 061 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.A (2 dny) 

10.-12.10.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 

 

Kurz 062 Modlitba a meditace (2 dny) 

17.-19.10.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Praktický úvod do modlitby a meditace přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou 
zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde 
účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších 
duchovních cvičeních. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 
1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 
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Kurz 063 Ignaciánské exercicie (5 dní) 

23.-28.10.2013, čtvrtek 18.00 až úterý odpoledne (obsahuje státní svátek) 

Duchovní cvičení vedená zcela ignaciánským způsobem, tedy v mlčení a s denním 
individuálním rozhovorem se zvoleným doprovázejícím. K meditaci budou předkládány 
biblické texty a další cvičení založená na Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly. Vhodné i pro 
zájemce bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a Denisa 
Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950 Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 2.350 Kč. 

 

Kurz 064 Podzimní rekolekce (2 dny) 

31.10.-2.11.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Klasická rekolekce/duchovní cvičení s možností individuálního vedení. Určená hlavně pro ty, 
kdo nemají možnost vzít si volno pro delší kurz, touží však po prohloubení svého duchovního 
života. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett Vasiluková-Rešlová. Cena kurzu vč. ubytování 
s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 

 

Kurz 065 Kurz modlitby s P. Karlem Satoriou (3 dny) 

6.-9.11.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Víkend o modlitbě se známým knězem a dlouholetým mnichem Karlem Satoriou, 
spoludoprovázet bude i Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770 Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč. 

 

Kurz 066 Kontemplativní exercicie (4 dny) 

13.-17.11.2014, čtvrtek 18.00 až pondělí odpoledne, obsahuje státní svátek 

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již 
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v 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 jáhen Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSFT. 
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
1.880 Kč. 

 

Kurz 067 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.B (2 dny) 

21.-23.11.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 

 

Kurz 069 Víkend „Kurzu základů víry“ 3.C (2 dny) 

5.-7.12.2014, pátek 18.00 až neděle odpoledne 

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 

 

Další termíny duchovních cvičení budou oznámeny v příštím čísle Salvatore (říjen 2014).  
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Z posledního rozloučení s Adrienou Šimotovou (foto Petr Neubert) 

 

 
 

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.  
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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). 
 

 

ČERVEN NA KARMELU  
 

9.6. 19.00 
Malé zahradní soirée 
Hudba: Iva Folajtárová, Petra Šuková a další 
Občerstvení, dobrá společnost 

18.6. 19.00 
Jan od Kříže: Temná noc 
Čteme a komentujeme klasické texty duchovní 
literatury. 

2.7. 13.00 
Rekolekce pro kojící matky 
Montessori přístup k rozvoji (duchovního) života 
dětí 

 

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 

 

 

 

http://www.cestanahoru.org/
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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, P.7) 

 20.00 – 21.30 Výpůjční doba knihovny 
 

 

D A L Š Í  P R O G R A M -  Č E R V E N  2 0 1 4  
 

1.6. Ne 

15.15 Setkání salvátorského společenství rodin (sakristie, Krypta) 

15.15 Praha srdce národů – vystoupení folklorních souborů v kostele 

21.15 Narozeninové Kafe po mši 

8.6. Ne  20.00 
Slavnost Seslání Ducha Svatého. V podání scholy zazní díla 

renesančních autorů. Vstup mezi čekatele biřmování. 

10.6. St 19.00 
  Duchovní doprovázení 

Setkáni s Janem Šedivým, autorem knihy O kontemplaci 

14.-15.6 (So+Ne) Výlet spolku Cesta: Poutní kostel Nanebevzetí P. Marie, Neratov 

18.6. St 19.00   Filmový klub: 2001: Vesmírná odysea 

19.6. Čt 19.00   Slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá 

24.6. Út 19.00 
  Slavnostní zakončení akademického roku 

Mše svatá a následné pohoštění v sakristii 

Račte vstoupit do světa Matěje Formana a jeho přátel - výstava na ochozu je v červnu přístupná 

o nedělích půl hodiny přede mší a po mši sv., v úterý pouze půl hodiny přede mší sv. 
 

 

L E T N Í  P R O V O Z  ( Č E R V E N E C -  Z Á Ř Í ) 2 0 1 4  
 

Neděle 20.00 Mše sv. 

Denně 
10.00 - 
17.00 

Kostel otevřen k prohlídkám či tiché modlitbě 
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