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Vážení a milí,
čas nicnedělání (míněno potápění v Thajsku, prohlídka vatikánských muzeí, meditace
s Dalajlamou v Ladaku či zavařování na Vysočině) přešel jako vítr a říjen nám zaklepal
indexem na čelo. Pročež vítejte všichni navrátilci z cest, taktéž vy nově příchozí a najděte si
prosím své místo v našich lavicích i ostatních prostorách, máme totiž otevřeno!
Když se zejména v létě projdete areálem Klementina a na chvíli se zaposloucháte do cvrkotu
turistických skupin a jejich průvodců, uslyšíte během hodiny mnohokrát a v mnoha jazycích
slovo rekatolizace – recatolization, recatolización, rekatholisierung…
Průvodci tak
donekonečna masírují turisty bez ohledu na zemi původu a na jejich náboženské přesvědčení
naučenými frázemi o tom, jak vypasení jezuitští a jiní duchovní s pochodní v ruce dusili naše
bratry protestanty, pálili knihy a sem tam i nějakou tu čarodějnici (Je však nutno doznat, že
hřímající pater Koniáš na salvátorské kazatelně byl opravdový).
Wikipedie praví, že „Rekatolizace je násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíků na
římskokatolickou víru. V Českých zemích se k její násilné formě přistoupilo po Bílé hoře, kdy

české země rekatolizovali mimo jiné jezuité. Doba pobělohorské rekatolizace v Českých
zemích bývá nepřesně označována jako doba temna, ……. Jsou známy i případy, kdy lidé
bývali mučeni tak dlouho, dokud nepřešli na katolickou víru.“ (kráceno).
Je zvláštní, že toto téma je stále tak živé, navíc v době, kdy průměrný obyvatel Česka těžko
rozliší katolíka od protestanta (katolík chce odedávna majetek a protestant proti tomu neustále
protestuje) a většinová společnost si hravě splete synodního seniora se senilním seniorem či
kardinála s kardiakem.
Pokud jste se neúčastnili zářijové každoroční rekonstrukce bitvy, můžete se zúčastnit
v souvislosti s uměleckou intervencí – dočasnou úpravou hrobu padlých v této bitvě, který se
dnes nachází v poutním areálu Panny Marie Vítězné, volného pásma různých k tématu se
vážících setkání, hudebních a debatních večerů, komentovaných prohlídek a přednášek,
z nichž vám možná vyvstane i jiný rozměr oněch událostí. Více však dále v tomto čísle.
Možná je však namístě připomenout si ještě jeden rozměr rekatolizace. Nedávno pravil jeden
student, čerstvý konvertita, navrátivší se z prázdnin, že již nutně potřebuje „rekatolizovat“ –
těší se již na běžný program akademického roku, tři měsíce se toulal po Evropě a s jeho
praktikováním to bylo nevalné. On se na rekatolizaci těší!
Katolický (katholikos) v původním slova smyslu znamená všeobecný, univerzální, úplný,
týkající se všech.
Rekatolizace po návratu z duchovní pustiny akademických prázdnin (pokud jste je netrávili na
pouti do Compostely) tedy může znamenat, že opět vyměníme svoji partikularitu za
univerzalitu, vstoupíme se svým malým světem do světa společenství a necháme se obohatit
jeho rozmanitostí. V užším slova smyslu pak zcela prozaicky znovu chytíme duchovní rytmus
liturgického roku a necháme se jím provázet.
Tedy takovou rekatolizaci, nenásilnou a bez pálení knížek, tu vám ze srdce přejeme. Buďte
vítáni v jezuitském Klementinu - u Salvátora.
Martin Staněk
a tým Akademické farnosti

„WHO

IS WHO “ V AK ADE MICKÉ FARNOSTI

Následující přehled osob(ností), činných v akademické farnosti přinášíme zejména pro
orientaci nově příchozích.
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V pořadí zleva dolů:
Mons. Tomáš Halík – farář, přednášející, vedoucí Kurzu základů víry, kazatel, zpovědník, …
P. Jan Regner SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, vedoucí společenství VKH
P. Petr Vacík SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, ředitel exercičního domu v Kolíně
P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník, přednášející
Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření.
Martin Staněk – pastorační referent, manažer farnosti, koordinátor a doprovázející v Kurzu
základy víry, připravující rodiče na křest dětí, snoubence na manželství, administrátor webu
a farní fotograf.
Jana Dominika Pláteníková SFŘ – farní asistentka. Vedení farní administrativy, matrik a
personalistiky, příprava farního zpravodaje, kalendáře, koordinace dobrovolnictví a charity,
knihkupectví.
s. Denisa Červenková CSTF – vedení úterních meditací a víkendových exercicií, organizace
spřízněných akcí na Karmelu Edith Stein
Adéla a Petr Muchovi – participace v Kurzu Základy víry (rychlí biřmovanci), víkendové
rekolekce, semináře
Robert Hugo – titulární varhaník a regenschori, vedoucí souboru Capella Regia Praha
Soňa Kružíková – varhanice
Eva Bublová - varhanice
Martin Ořešník – technický administrátor kostela, sakristán (úterní mše) a kostelník
Marek Benda – kostelník a sakristán (nedělní mše sv.)
Michal Tomáška – kostelník a sakristán (nedělní mše sv.)
Martin Hlouch – sakristán a kostelník (čtvrteční adorace)
Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinátor výstav a intervencí
Sylvie Pavlová – farní ekonomka a účetní
Eva Filipová, Filip Rajnoch – sbormistři scholy
Markéta Chytrá – předsedkyně Vysokoškolského katolického hnutí Praha
Další nejmenovaní ale nezbytní činitelé farního života: lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí
společenství, pradlenky, květinářky, ochotní dobrovolníci, knihovníci, výletníci, sportovci,
uklízeči…

AKTU ALITY
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA NA ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU (7.10. - 19.00)
Srdečně zveme na tradiční slavnostní bohoslužbu na zahájení akademického roku 2014/2015.
Mši svatou doprovodí zpěvem salvátorská schola, s níž si společně zazpíváme chorální Veni
Creator Spiritus. V závěru pro orientaci nově příchozích studentů představíme osobnosti
a aktivity farnosti. Po mši svaté následuje pohoštění v sakristii.
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O aktivitách a programech ve farnosti se -zvláště vy, nově příchozí - můžete dovědět hned za
dva dny na tzv. „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ AKADEMICKÉ FARNOSTI (9.10. OD 18.00)
Ve čtvrtek 9.10. od 18.00 hodin zveme všechny nově příchozí studenty zvláště prvních ročníků
(ale nejen jich) do sakristie k neformálnímu setkání s týmem Akademické farnosti. O farních
aktivitách, o vašich očekáváních i o možnostech zapojení do života katolické akademické obce
si můžete popovídat s Tomášem Halíkem, našimi farními vikáři a dalšími spolupracovníky.

KURZ ZÁKLADY VÍRY (2013 - 2015)
Kurz základy víry, který pro katechumeny a biřmovance začal v říjnu 2013, pokračuje od října
s neztenčenou silou!
První setkání po prázdninách bude v úterý 14.10. po studentské mši sv.
v sakristii. Vítáni jsou též noví adepti biřmování (již praktikující katolíci),
kteří naskočí do rozjetého vlaku, aby mohli být biřmováni v nejbližší době
velikonoční. Katechumeni a tzv. pomalí biřmovanci z pokračujícího kurzu
se již mohou přihlašovat na další víkendovky v Kolíně, které se budou
konat opět ve třech termínech - pozor, první termín je ještě před
začátkem KZV, jak bylo avizováno v červnovém Salvatore! Termíny: 10.12. října, 21.-23.listopadu, 5.-7.prosince. od 3. října budou zveřejněny
online formuláře. Kurz pro pokřtěné konvertity a další běh kurzu pro nové
zájemce o křest se otvírá v říjnu 2015.

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ – „ RYCHLÍ BIŘMOVANCI 2014 -2015“
Od nového akademického roku (první setkání 14.10. 2014) opět otevíráme půlroční kurz
přípravy ke svátosti biřmování (tzv. rychlí biřmovanci). Příprava je určena těm, kdo již chodí ke
svátostem a chtějí být biřmováni v nejbližší době velikonoční (termín biřmování po
Velikonocích 2015)
Kurz se skládá z úterních přednášek P. Tomáše Halíka (vždy po mši sv. od 20 do 21.30 v
sakristii), které jsou společné i ostatním frekventantům kurzu Základy víry, a tří společných
víkendů pod vedením Adély a Petra Muchových. Přihlášky a bližší info na
muchova@farnostsalvator.cz.

SEBEPOZNÁNÍ SKRZE BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
V nastávajícím akademickém roce nabízíme zájemcům účast v odborně vedených skupinových setkáních (maximální počet deset frekventantů). V cyklu patnácti setkání jednou za čtrnáct dní (čtvrtky od 18 hodin v Kryptě) bude příležitost hlouběji prozkoumat obecně a individuálně existenciální a místy hlubinně psychologický výklad biblických příběhů. Poplatek za
osobu na celý běh činí 2500 Kč. Zájemci se mohou hlásit na emailu jirsa@jirsa.cz

NOVĚ ADOPTOVANÝ CHLAPEC Z KAMBODŽI
Salvátorská farnost už mnoho let podporuje projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na
dálku. V současné době má farnost „dálkově adoptovanou“ dívku z Indie, šestnáctiletou
Suvasini Madike. Nově jsme navázali spolupráci s občanským sdružením S.O.S Děti
Kambodži, které podporuje jeden konkrétní sirotčinec v této zemi. Prostřednictvím tohoto
sdružení si Salvátorská farnost „adoptovala“ devítiletého chlapce Oroeu Nheanha. Na farním
webu najdete rozhovor se zakladatelkou sdružení o neobvyklých počátcích tohoto
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charitativního projektu i o tom, kde a jak sdružení aktuálně pomáhá. Více informací včetně
dopisů a fotek dětí si můžete přečíst na nástěnce v kostele na sloupu levé boční lodi, kde
můžete také vhodit svůj příspěvek do kasičky vyhrazené k tomuto účelu. Adopci na dálku v
naší farnosti koordinuje Martina Sochorová sochorova.martina@seznam.cz

PŘÍPRAVNÉ MODLITBY NA SETKÁNÍ TAIZÉ 2014 V PRAZE
V září a říjnu zveme všechny na pravidelné modlitby s bratry z Taizé:




každé pondělí v 19:15, (29. září, 6., 13., 20. a 27. října)
v kostele sv. Josefa (na nám. Republiky, Praha 1)
každou středu ve 12:15, (1., 8., 15. 22. a 29. října)
v kostele Martina ve zdi (Martinská, Praha 1).
od úterý do soboty (od 25. září) v 9:15 a ve 12:15 (kromě středy)
v centru příprav (nám. Franze Kafky 24/3, 1. patro).

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
V letošním akademickém roce zahájí knihovna svůj provoz v úterý 7. 10. 2014. Stejně jako loni
bude knihovna v provozu každé úterý a čtvrtek, novinkou je rozšíření výpůjční doby
o neděli,kdy bude knihovna otevřena půl hodiny před a půl hodiny po večerní mši.
Kontakt: Irena Boumová irena.boumova@centrum.cz, 775 975 535
Výpůjční doba:
Ut 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30, Čt 20.00 – 21.30 , Ne 19.30 – 20.00 a 21:00 – 21.30
Rádi uvítáme další dobrovolníky/dobrovolnice, kteří byli ochotni během akademického roku
pomoci s knihovnickou službou.
Těšíme se na návštěvu! Knihovnice Adéla, Irena, Kristýna a Markéta

Z prázdninového setkání katechumenů a biřmovanců v Jítravě
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FILMOVÝ KLUB: IDA/ IDA ( 8.10. 19.00)
Polsko – Dánsko 2013, Paweł Pawlikowski, polsky, české titulky, 80 min.
Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou
Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se,
že teta Wanda je bývalá zapálená komunistka a soudkyně,
která v 50. letech posílala na smrt kněze a další odpůrce
režimu. Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu za
odkrytím rodinného tajemství, svého židovského původu a
svého pravého jména, Ida. Originální a poetický příběh
hledání vlastní identity je moderní poctou klasické
kinematografii 60. let. 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

CYKLUS DEBATNÍCH VEČERŮ: RODINA A SPOLEČNOST ( STŘEDY 8.10.- 5.11. OD 19.00)
Prvních pět středečních večerů letošního akademického roku (8.10. - 5.11.) bude v sakristii
našeho kostela věnováno dalšímu cyklu debatních večerů na aktuální téma, které připravil
Michal Ježek.
8. 10. Vzdělávání pro život
Co by se mělo změnit, aby studenti měli motivaci se vzdělávat? Kdo za to může, že ji nemají?
Existují modely vzdělávání, kdy studenti méně sedí ve škole a více rozvíjejí své talenty? Měla
by škola vést i k vyšším hodnotám? A shodneme se na nich? Jakou roli hraje ve vzdělávání
umění a podpora kreativity? A jak se doplňuje školní výuka s výchovou v rodině? Hosté: Eva
Blažíčková, zakladatelka Konzervatoře Duncan Centre. Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio.
15. 10. Jak motivovat studenty k aktivnímu občanství?
Jak ve studentech vzbudit zájem o politiku a veřejné dění? Co pro ně dělá Člověk v tísni, na
jaké problémy naráží a jaké cesty zkouší? Co ukazují inspirace ze zahraničí? Jak dopadl
aktuální průzkum, který zjišťoval, co si středoškoláci myslí o politice a svém vlivu na ni? Jakou
roli hraje mediální vzdělávání? Host: Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách
Člověka v tísni.
22. 10. Žena a muž v rodině
Pár ženy a muže prochází v průběhu života řadou proměn. Partnerství se řídí jinými
zákonitostmi než rodičovství. Jak to sladit k vzájemnému prospěchu a prospěchu dítěte?
Uvědomujeme si odlišnost mužské a ženské sexuality, víme, co očekává muž od ženy a žena
od muže? Pochopili jsme smysl rodiny, její funkce a její proměny ve vývojových fázích dítěte?
Co hrozí dospívajícímu, když včas „neodejde do světa“? Hosté: rodinní terapeuti Vladislav
Chvála a Ludmila Trapková.
29. 10. Odcházení – vyhoštěná smrt
Skutečně platí, že je smrt a umírání v naší společnosti tabu? Co bychom měli vědět, abychom
se smrti a umírání tolik nebáli? Je nutné mluvit o smrti s dětmi? Jak se u nás vyvíjí kvalita
péče o umírající? Co potřebují umírající lidé a ti, co o ně pečují? Jak je prospěšná paliativní
péče? Potřebujeme eutanázii? Hosté: Martina Špinková, zakladatelka Hospicového domácího
sdružení Cesta domů. Olga Nešporová, autorka Knihy o smrti a pohřbívání. Olga Stránská,
koordinátorka dobrovolníků Cesty domů.
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5. 11. Agresivita – menšiny, třeste se!
Roste v Česku rasismus a xenofobie? Kde je aktuální napětí ve vztahu k menšinám a kdy to
zase někde „bouchne“? Co může být prevencí? Jak se vyvíjí politika ze strany státu, citlivost
médií, práce sociálních pracovníků a občanských sdružení, případně pastorační aktivity? Jak
vnímání menšin ovlivňuje termín „nepřizpůsobivý“ a jaký vliv mají jiné mediální nálepky? Jak
se vlastně obraz Romů (nepřizpůsobivých) v médiích konstruuje? Hosté: Martin Šimáček,
ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování. Mikuláš Vymětal, studentský farář ETF.

Z prázdninového setkání katechumenů a biřmovanců v Jítravě

VÝLET SPOLKU CESTA:
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH ZANIKLÝCH ŠUMAVSKÝCH OSAD (11.-12.10.)
Výletní spolek cesta srdečně na vzácné
víkendové putování po stopách zaniklých
šumavských vesnic v okolí Sušice. Naší
průvodkyni tímto magickým krajem bude osoba
z nejpovolanějších, která tento kraj miluje
nadevše - paní Marie Malá, rodačka z již
neexistujících Předních Paští. Poputujeme po
cestách neznačených na mapách, ale hluboce a
nesmazatelně vrytých do vzpomínek paní Marie
Malé. Záchytné body sobotního putování jsou: Svojše, studánka sv. Doroty, hornická kaplička
Panny Marie Pomocné, pozůstatky královackého dvorce Ebenweis, Staré Hutě, Prostřední
Páště, Přední Páště a opět Svojše. V neděli, po ranní mši svaté v sušickém kostele sv.
Václava, si vyšlápneme na vrch Svatobor, kde se přímo nad městem na jeho vrcholu tyčí 31,6
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m vysoká rozhledna stejného názvu. Odpolední čas strávíme prohlídkou města. Ubytování od
páteční noci máme přislíbené v sušickém kapucínském klášteře. Sraz je v pátek 10. 10. 2014
v 17:45 na autobusovém nádraží Na Knížecí (stanice Anděl na trase B Metra). Autobus odjíždí
v 18:00 ze stanoviště č.4. Podrobnější itinerář bude k dispozici na stránkách farnosti.
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková.

VÝHLEDOVĚ
JEDNODENNÍ REKOLEKCE S FILMEM (SOBOTA 1.11.)
Jenodenní rekolekce s meditací nad filmem Jiná země (USA, 2011). Dopolední část je věnována tiché
modlitbě, odpoledne meditujeme nad filmem. Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází
filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové.
Přihlášky na meditace@farnostsalvator.cz.
DEBATNÍ VEČER „JAK SE DNES DÍVAT NA BÍLOU HORU?“

(4.11. - 20.00)

V souvislosti s uměleckou intervencí (dočasnou úpravou hrobu padlých v osudové bitvě na
Bílé hoře 8. listopadu 1620) probíhá na různých místech v Praze volné pásmo různých
k tématu se vážících setkání, hudebních a debatních večerů, komentovaných prohlídek
a přednášek.
V akademickém kostele Nejsv. Salvátora se na historicky rozporuplně vnímanou událost bitvy
na Bílé hoře podíváme společně s historikem P. Tomášem Petráčkem, studentským kaplanem
z Hradce Králové. Kdo vlastně na Bílé hoře bojoval? Češi proti Němcům? Katolíci proti
protestantům? Jaké důsledky tato událost skutečně měla a jak s jejím dědictvím naložit dnes?
Stranou nezůstane ani "druhý život" Bílé hory a její rozličné interpretace a instrumentalizace
v dobových sporech.
Záštitu nad Bílou horou 2014 převzali ministr kultury České republiky Daniel Herman,
předseda Ekumenické rady církví v České republice Daniel Fajfr a pražský arcibiskup kardinál
Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference. Více: http://ctu-uk.cz/

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČERY V KRYPTĚ – PONDĚLKY OD 19.00
První z cyklu literárně-hudebních večerů v Kryptě se koná 27.10., další v listopadové pondělní
večery. Podrobnosti na farním webu. Připravil Michal Ježek, Pavla Loucká a hosté.

JEDNODENNÍ REKOLEKCE S ENNEAGRAMEM (SOBOTA 6.12.)
Určeno pro účastníky některého z kurzů Mezi duší a Duchem I, II, III a XXL. Další cvičení k
prohloubení sebeuvědomění, při kterém využijeme enneagram společně se zácvikem do
kontemplativní modlitby. Zaměříme se na způsoby zaměření pozornosti, budeme společně
zkoumat, co nám brání vytrvat na
cestě modlitby a sebepoznávání. Doprovází Michal Petr a Denisa Červenková. Přihlášky na
meditace@farnostsalvator.cz

P AS T O R A Č N Í

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
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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.
Z tohoto důvodu se v loňském roce začala pravidelně scházet skupina "salvátorských matek"
s dětmi za účelem objevování Boha ve všedních mateřských věcech. Letos budeme v našem
setkávání pokračovat, tentokrát čistě na téma výchovy - zajistili jsme pro vás Kurz efektivního
rodičovství. Očekáváme, že se tento kurz naplní účastnicemi z minulého roku, ale dveře jsou
otevřeny i dalším maminkám (případně tatínkům). Pokud by se ukázal zájem o rekolekční typ
setkávání (především ze strany novopečených maminek s miminky, které loňský běh na téma
"Jak přežít mateřství a vytěžit z něj maximum" nezažily), uspořádáme jej. (Jednalo se o cyklus
rekolekcí a neformálního setkávání zaměřený na rozvoj a podporu duchovního života v období
raného mateřství.)
Setkávání bude probíhat každou poslední středu v měsíci na Karmelu v Jinonické 22, Praha 5
od 9 do 12hod. Děti do 3 let (po domluvě i starší) budou mít zajištěné hlídání, ovšem nebudou
zcela mimo dosah matky. Oběd vlastní, možnost ohřevu v mikrovlnné troubě a varné konvici.
Příspěvek na provoz prostoru, přednášejícího a hlídačku dětí bude zálěžet na počtu
přihlášených, odhadem za jedno setkání cca 150 Kč.
Další info na webu farnosti nebo Facebooku (skupina Rekolekce pro kojící maminky).
První setkání: středa 29.10. 2014 od 9 do 12 hodin. Po té bude možnost (důležitá
především pro děti) se v klidu najíst. Téma: Rodinné uspořádání (výchovný styl rodičů,
sourozenecké vztahy - jak působí na dítě a jak je lze korigovat ve prospěch dítěte).
Závazné přihlášky (předmět: kurz efektivního rodičovství) a platby předem dle instrukcí na
mailu fassati@farnostsalvator.cz. Přihláška bude potvrzena až po obdržení platby za celý kurz
(cca 700 – 1000Kč dle počtu zájemců).
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P R AV I D E L N Á

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 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 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. Na zahajovací mši sv. v úterý 7.října zazní v jejím
podání jakýsi průřez repertoárem, který má schola v plánu na
nadcházející akademický rok. 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 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: Vojta Kodera, tel. 774 559 539,
email: info@lazar.borec.cz

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Chcete podniknout něco zajímavého, prožít duchovní zážitek, seznámit se s novými lidmi anebo si jen
odskočit večer na pivo? Zkuste někdy zabrousit k nám!
Duchovní zastavení a nadechnutí naleznete každou středu na studentské mši v kostele sv. Ignáce
na Karlově náměstí hudebně doprovázené scholou Rytmig.
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Na přátelskou atmosféru, občerstvení a zajímavý program narazíte ve studentském baru každou
středu po mši v blízkosti Karlova náměstí.
K obohacení duchovního života mohou posloužit Duchovní večery, v pondělí jednou za 14 dní.
Zajímavých besed a diskuzí se můžete zúčastnit na setkání PoVyK. Vychutnávat exotické čaje a
užívat si pestrý program můžete ve čtvrtky v “Čajovně” blízko Havlíčkova náměstí.

Více podrobností najdete na www.vkhpraha.cz

S ALVÁTORS KÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ V KOLÍNĚ
( Ř Í J E N – P R O S I N E C 2 014 )
Zaznamenali jsme rostoucí zájem o kontemplativní a ignaciánské exercicie, věnujeme
jim tedy „výhodné“ termíny obsahující státní svátky 28.10. a 17.11. a nabízíme
kontemplativní exercicie s Petrem Vacíkem přes Silvestra (viz kurz 072). V tomto
semestru vypisujeme navíc jeden meditační kurz Sádhana (viz kurz 068). Další filmové
exercicie budou až začátkem roku 2015.
Následující salvárorské kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti
používají jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům. Je to
malý 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 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
1.180Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940Kč. V tomto kurzu přijímáme již jen
náhradníky. Zájemcům, na které se nedostalo, doporučujeme kurzy 063 a 064.
Kurz 063 Ignaciánské exercicie (5 dní)
23.-28.10.2014, čtvrtek 18:00 až úterý odpoledne (obsahuje svátní 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 sr. Denisa
Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950Kč, studenti a osoby s
nízkým příjmem 2.350Kč.
Kurz 064 Podzimní rekolekce (2 dny)
31.10.-2.11.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
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Klasická rekolekce/duchovní cvičení s možností idnividuálního vedení. Určená hlavně pro ty,
kdo nemají možnost vzít si volno pro delší kurz, touží však po prohloubení svého duchovního
života. Impulzy k rozjímání i možnost k meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett
Vasiluková-Rešlová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180Kč, studenti a osoby s
nízkým příjmem 940Kč.
Kurz 065 Kurz modlitby s P. Karlem Satoriou (3 dny)
6.-9.11.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne
Víkend o modlitbě se známým knězem a mnichem Karlem Satoriou, spoludoprovázet bude i
Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1.410Kč. V tomto kurzu přijímáme již jen náhradníky.
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 2.360Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880Kč.
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.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 068 Kurz meditace Sádhana (2 dny)
28.-30.11.2014, 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 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.
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.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 070 Adventní rekolekce A (2 dny)
12.-14.12.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Dva dny zklidnění, modlitby a meditace před Vánoci. Víkendem možno projít s biblickými texty
k rozjímání, nebo mít individuální způsob v tichu. Možnost duchovního rozhovoru nebo
svátosti smíření. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180
Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 071 Adventní rekolekce B (2 dny)
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19.-21.12.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít adventní dobu v tichu a v
meditaci. Podněty k rozjímání budou provázeny biblickými úryvky. Velký prostor bude věnován
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také
možnost k osobnímu rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Jan Regner SJ a sr.
Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby
s nízkým příjmem 940 Kč.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 072 Kontemplativní exercicie (6 dní)
28.12.2014-3.1.2014, neděle 18:00 až sobota odpoledne
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám
Silvestra. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Maximální počet
účastníků 22, jednolůžkové ubytování. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 3.540 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.820 Kč.
Další termíny duchovních cvičení na rok 2015 budou oznámeny v příštím Salvatore začátkem
listopadu 2014.

NEJEN PRO S ALV ÁTORSKÉ
N A K ARME LU EDITH STEIN

AKCE
ŘÍJEN NA KARMELU

6.10. 19.00 Eucharistie + agapé. Zahajujeme nový akademický rok, ode dneška probíhá
pravidelný program na Karmelu Edith Steinové. Celebruje Jan Regner SJ.
10.-12.10. Víkend v Luké. Sobotní dopoledne je vymezeno pro práci s dětmi z Luké, další
program je uzpůsobený ostatním účastníkům víkendu.
15.10. 18.30 Slavnost sv. Terezie od Ježíše Eucharistická oslava. Srdečně zveme na oslavu
výročí naší patronky. Při této mši obnoví své časné sliby sestra Irena od Svaté Tváře.
Předsedá František Hylmar SJ.
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20.10.19.00 Spása zvířat. Po eucharistii následuje večer z cyklu Dialogů (u) karmelitek,
hostem je teolog Jan Houkal.
29.10. 19.00 Jan od Kříže. Večery duchovní četby z díla klasiků duchovní literatury. Čteme a
komentujeme spis Temná noc.
Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)

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

Po

Kudy na Karmel: 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).

VÝHLEDOVĚ

NA

KARMELU

3.11. 19.00 Kaštanové posvícení
Po eucharistické oslavě pečeme kaštany. Veškeré další plody podzimu vhodné ke konzumaci jsou
vítány.
22.11. 10.00 Rozlišování povolání I.
Nový cyklus setkání pro mladé ženy, které hledají své místo v životě. Doprovází sestry karmelitky sv.
Terezie. Koná se na Karmelu Edith Steinové. Bližší info: karmelitky@gmail.com.
24.11. 19.00 Autorský večer: Tvář
Tvůrčí příspěvky z jakéhokoliv žánru (foto, obrazy, hudba, zpěv, tanec atd.) k tématu Tvář jsou velmi
vítány. Koná se na Karmelu v Košířích.

V listopadu a prosinci proběhnou na na Karmelu Edith Steinové také jednodenní rekolekce,
o nichž najdete více informací v úvodu tohoto čísla v sekci AKTUALITY - VÝHLEDOVĚ.
Podrobnější informace k jednotlivým akcím a aktualizace na daný měsíc najdete na
www.cestanahoru.org, případně na adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26
(sestra Denisa). Vedle uvedených akcí je možné přijet individuálně strávit den (pro
vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (PrahaKošíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní
rekolekce.
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Z K ALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY
Neděle

Úterý

14.00

mše sv.

20.00

mše sv.

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

Čtvrtek

mše sv.

20.15 – 21.00

duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)

20.00

adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru

PRAVIDELNÝ
17.00
18.30 – 19.00
Úterý

A DUCHOVNÍ SERVIS

20.00 – 20.30

TÝDENNÍ PROGRAM

Pravidelná zkouška scholy
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)
15

Středa
Čtvrtek

Neděle

7.00

Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)

19.00

Modlitební setkání v Kryptě

19.00

Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P.7)

20.00 – 21.30

Výpůjční doba knihovny

19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Výpůjční doba knihovny

DALŠÍ
7.10.

8.10.

9.10.

Út

2014

19.00

Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku „Veni
Creator Spiritus“. Zpěvem doprovodí salvátorská schola, následuje
pohoštění v sakristii.

19.00

Filmový klub: Ida (sál Městské knihovny)

19.00.

Vzdělání pro život. Setkání debatního cyklu Rodina a společnost.
(sakristie)

18.00

„Vítání občánků“ akademické farnosti. Představení farních aktivit
pro nově příchozí studenty a farníky. (sakristie)

St

Čt

PROGRAM- ŘÍJEN

10.-12.10. (So+Ne) Výlet spolku Cesta: Putování po stopách zaniklých šumavských osad
Pokračování Kurzu základů víry 2013-15 První setkání po

14.10

Út

20.15

15.10

St

19.00

Jak motivovat studenty k aktivnímu občanství? Setkání
debatního cyklu Rodina a společnost. (sakristie)

22.10.

St

19.00

Žena a muž v rodině. Setkání debatního cyklu Rodina a společnost.
(sakristie)

27.10.

Po

19.00

Hledal(a) bys v tom Nezvala? Literárně-hudební večer v Kryptě.

29.10.

St

19.00

Odcházení – vyhoštěná smrt. Setkání debatního cyklu Rodina a
společnost. (sakristie)

prázdninách.(sakristie)

VÝHLEDOVĚ:
2.11

Ne

20.00

Requiem W.A. Mozarta. Bohoslužba za zemřelé.

3.11.

Po

19.00

„Byla krásná až to k víře není…“ Literárně-hudební večer v Kryptě.

4.11.

Út

20.00

Debatní setkání „Jak se dnes dívat na Bílou horu?“ Po studentské
mši sv. v sakristii.

5.11.

St

19.00

Agresivita – menšiny, třeste se! Setkání debatního cyklu Rodina a
společnost.(sakristie)
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