
 

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

114/listopad            A.D.2014    

   z d a r m a  

 

 
 
 
Vážení a milí, 
 
Začal měsíc listopad a s ním sychravo a dušičky. Začátek tohoto čísla farního zpravodaje je 
tedy jako každý rok je laděno funerálně, však také vychází v den památky všech věrných 
zemřelých, v den, kdy v našem kostele tradičně při mši za zemřelé zní tóny Mozartova 
Requiem. A je to tak dobře, neboť o smrti, o umírání, či chcete-li odcházení, se má mluvit 
nahlas a s nadějí. 
Učí nás tomu například domácí hospic Cesta domů, jehož zástupkyně jsme měli tu čest 
poznat v rámci debatního večera k tématu právě umírání a vyhoštěné smrti (celá debata je 
dostupná ve formě nahrávky na našem webu). 
Dozvěděli jsme se například, že téměř 80 procent obyvatel naší země by rádo zemřelo doma, 
ovšem paliativní péče se dostane jen zhruba 3,5 procentu všech obyvatel.  
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Naprostá většina z nás umírá v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných a podobně, 
často osamělí, opuštění. Za této situace je celkem pochopitelné prohlášení jedné poslankyně, 
že poté, co viděla své rodiče umírat na LDN, staví se jednoznačně pozitivně k eutanazii. 
Bodejť by ne, chtělo by se dodat. 
Výsledkem kampaně zmíněného hnutí domácí hospicové péče a jedné kreativní agentury je 
portál  s poněkud  nevhodně zvoleným názvem mojesmrt.cz, který zcela správně otevírá téma 
přípravy na vlastní konečnost například tím, že nabízí sestavit si podobu vlastního pohřbu, 
včetně oblečení, parte a hudby, sepsat závěť, uspořádat si své věci, zanechat nějaká 
poselství….. Morbidní? V době, kdy rostou počty pohřbů bez rozloučení, zcela namístě.  
Již starý dobrý Freud před více než sto roky objevil, že daní za neodžitý přirozený smutek 
může být chronická deprese. A z výzkumů Arnolda van Gennepa víme, že všechny kultury si 
velice zakládají na tzv. rites de passage, přechodových rituálech, jež provádějí člověka 
přelomovými okamžiky jeho života. A umírání a smrt je, přiznejme si, přelom par excellence. 
Ve strašnickém krematoriu jsem si nedávno za tónů rozhlasových šlágrů o andělech a 
nebeských branách prohlížel výzdobu hlavní síně. Nad katafalkem tam visí snad kamenný 
reliéf, znázorňující běh lidského života. Pět výjevů – rodiče s miminkem, pak se školákem, 
poté líbající se dvojice (školák již odrostl), dvojice se dvěma dětmi a pak? Pak už jen cosi jako 
lkající pár. Snad děti, truchlící nad odchodem rodičů. V tu chvíli jsem se musel ptát – co je 
mezi tím a co je potom? Jistě, symbolicky nelze zachytit celý život  do jednoho reliéfu, 
nicméně ten dlouhý skok mezi odrůstáním dětí a smrtí čiší jakousi prázdnotou. Děti vylétly z 
hnízda, blíží se důchod, vnímaný často jako čekárna na smrt. Televizní zábava, pošťačka 
s penzí, mrkev na zahrádce, občas vnučka. Vždyť je to i celých třicet let života! Čas dozrávání, 
od kabinetu přes pozdní sběr až po výběr z bobulí. Tam že se nic neděje? 
Ale to se již za zvuků dalšího hitu daly věci do pohybu, rakev zajíždí za bronzová vrata (do 
zásvětí), možná lépe než do podlahy (do podsvětí?), černá opona se zatahuje (Čas oponou 
trhnul „divadýlko“ skončilo?). Marně hledám nějaký symbol naděje - snad ty  křížky na vratech, 
úlitba křesťanům mezi pozůstalými?  
Ok, můžeme si říci – my křesťané máme naději (či spíše ona má nás) – ale čestně – nikdo se 
odtud nevrátil, aby podal svědectví. Pak je celý náš život jeden velký advent, očekávání. 
Nikoliv čekání na Godota, ale jasné a docela i přesné zacílení v důvěře, že smrt je klíčem 
k nebeské bráně. Ta důvěra je tam naprosto klíčová. 
Nejen C.G. Jung zpozoroval, že „život zaměřený na cíl je všeobecně lepší, bohatší a zdravější 
než život bezcílný, a že je lepší jít s časem kupředu než jít proti času. Bylo by tedy „dobré, 
kdybychom si mohli myslet, že smrt je jen přechodem, jen částí neznámého, velikého a 
dlouhého životního procesu.“ 
 
A tak nyní, když jsme se myšlenkově posunuli od Dušiček k osobnímu adventu, volejme  s  
Hrubínem: Domů, pane Berka, domů! 
  
  

Martin Staněk 
  

  
  

AKTU ALITY  
 

 

10. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ FARNOSTI 

V pátek 21. listopadu oslavíme (především v srdcích) 10. výročí slavnostní promulgace nově 
založené Akademické farnosti – první personální farnosti na území ČR. Při večerní mši sv. tak 
před deseti lety učinil Miloslav kardinál Vlk, tehdejší primas český. Po slavnostní bohoslužbě 
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také požehnal a předal do užívání tehdy nově rekonstruovanou kryptu.  
Akademická farnost byla dekretem pražského arcibiskupa založena již k 1. říjnu 2004 (k 
začátku akademického roku), máme tedy na výběr, kdy chceme slavit. Na farním webu 
najdete archivní materiály i fotografie ze slavnosti. 

Těšíme se spolu se všemi, kdo tvoří po léta naše farní společenství a děkujeme Hospodinu za 
ta mnohá dobrodiní, kterých se nám dostává. 

 

SČÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB - VÝSLEDKY 

Při obou nedělních mších v neděli 12.10. proběhlo ve všech diecézích sčítání návštěvníků bo-
hoslužeb. 
Zde jsou výsledky: ve 14 hodin bylo přítomno  222 návštěvníků, ve 20 hodin bylo přítomno 497 
osob. Celkem za neděli tedy 719 osob. 
Při posledním sčítání v roce 2009 se obou mší účastnilo 996 osob. 
 
Z výsledků sčítání vzešel také výpočet průměrného příspěvku návštěvníků do mešní sbírky – 
v našem kostele je to 22 Kč na osobu. 
Diecézní průměr je dle ověřených zdrojů 15 Kč na osobu.  
Cena jednoho piva v centru Prahy je 30-40 Kč. 
 
Podle magazínu Christnet první sčítání v roce 1999 přineslo dle veřejně dostupných zdrojů 
414.539 účastníků bohoslužeb (bez litoměřické diecéze), což představuje asi 4,2 procenta 
obyvatel ČR. Druhé pak 405.446 návštěvníků bohoslužeb, tedy asi čtyři procenta obyvatel. 
Celostátní výsledky posledního sčítání v roce 2009 ale církev nezveřejnila, veřejně dostupné 
jsou jen počty za litoměřickou a královéhradeckou diecézi. U obou diecézí nastal při sčítání z 
roku 2009 další pokles počtu pravidelných návštěvníků. 
 

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ VEČERY V KRYPTĚ – PONDĚLKY OD 19.00 

Poslední říjnové pondělí jsme zahájili cyklus literárně-hudebních večerů v Kryptě a v listopadu 
navazujeme dalšími dvěma.  

3. 11. 19:00 „Byla krásná, až to k víře není….“Sbírka Naše paní Božena Němcová vyšla 
v roce 1940. František Halas se snažil ukázat hodnotovou oporu ničeného Československa. 
Básně ale vypovídají i o jeho úctyplném a citovém vztahu k ženě, jejíž „srdce bažilo být velmi 
milováno“. Hudba: Pražské violové duo − Tomáš Hanousek a Jakub Macháček (skladby od 
Jiřího Laburdy). Recitace: Michal Ježek 

10. 11. 19:00 Les bez stromů Být není lehké… být básníkem a mužem znamená býti lesem 
bez stromů a vidět…“ Výborem veršů Les bez stromů psal Vladimír Holan v letech 1949-1955, 
kdy nesměl veřejně publikovat.  Holan (1095-1980) byl básník, jehož nejvlastnějším stylem 
byla meditace. Díky ní vnímal dění jako neustálou oscilaci mezi dobrým a zlým, plynutím času 
a věčností. Večer se bude snažit ukázat i básníkovu práci s biblickou látkou a jeho pověstnou 
jazykovou tvořivost. Hudba:  Eva Nachmilnerová  (vlastní improvizace na housle, gambu a 
možná i na čínskou flétnu). Recituje: Michal Ježek 

 

DEBATNÍ VEČER „JAK SE DNES DÍVAT NA BÍLOU HORU?“  (ÚTERÝ 4.11.  20.00) 

V rámci podzimního pásma Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? proběhne 
v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu debatní večer s historikem     
a teologem Tomášem Petráčkem. 
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Kdo vlastně na Bílé hoře bojoval? Češi proti Němcům? Katolíci proti protestantům? Jaké 
důsledky tato událost pak skutečně měla a jak s jejím dědictvím naložit dnes? Stranou 
nezůstane ani “druhý život” Bílé hory, její různé interpretace a instrumentalizace v různých 
aktuálních ba akutních dobových sporech.  
Večerem provází Norbert Schmidt. 
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je český katolický teolog, kněz a církevní historik. 
Je akademickým kaplanem při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové a vyučuje 
na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde působí jako vedoucí katedry 
Kulturních a náboženských studií. V roce 2013 byl jmenován postulátorem blahořečení 
umučeného kněze Josefa Toufara. 
 

CYKLUS DEBATNÍCH VEČERŮ: RODINA A SPOLEČNOST ( STŘEDA  5.11. 19.00) 

Prvních pět středečních večerů letošního akademického roku (8.10. - 5.11.) patřilo  v sakristii 
našeho kostela věnováno dalšímu cyklu debatních večerů na aktuální téma, které připravil 
Michal Ježek. Nahrávky z jednotlivých večerů je možné si poslechnout ze záznamu online na 
stránkách salvátorských kázání (přístupné z farního webu v sekci multimédia) v archívu kázání 
v záložce „bonusy a nekázání“. Pozornosti farníků rádi doporučujeme publikaci Žena a muž 
v rodině, jíž byl věnován jeden z večerů debatního cyklu. Knižní rozhovor s rodinnými 
psychoterapeuty V. Chválou a L. Trapkovou vedla Pavla Loucká, publikace nakladatelství 
Vyšehrad by se měla objevit na trhu během listopadu a bude k dostání také v našem 
miniknihkupectví v sakristii. V listopadu cyklus uzavře poslední debata na téma  

 
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 UK.  

Jménem farního týmu bychom rádi vyslovili poděkování především obětavému Michalu 
Ježkovi, který dramaturgicky i organizačně připravil již druhý cyklus tohoto druhu, ale také 
Pavle Loucké, Lukáši Peterkovi a dalším, kteří se na jeho běhu podíleli a samozřejmě všem 
hostům – i návštěvníkům. 
 

IEGOR REZNIKOFF – CHORÁLNÍ DOPROVOD (NEDĚLE 9.11. 20.00) 

V neděli 9. listopadu přivítáme prof. Iegora Reznikoffa, který doprovodí večerní mši sv. 
zpěvem chorálu.  

Iegor Reznikoff (*1938), profesor Pařížské Univerzity, je etnomuzikolog, učitel hudby a 
badatel, specialista na starokřesťanské zpěvy, zejména na nejstarší vrstvy gregoriánského 
chorálu. Jeho specifická interpretace chorálu vychází ze studia východních křesťanských 
hudebních tradic, ale i tradic Íránu a Indie. V Praze se účastní konference „Hlas jako nástroj 
komunikace s tím, co člověka přesahuje“, kterou ve dnech 8. a 9. 11. pořádá v prostorách 
HAMU o.s. Hlasohled. 
 

SLAVNOSTNÍ TE DEUM K VÝROČÍ 17. LISTOPADU  (NEDĚLE 16.11. 20.00) 

U příležitosti výročí čtvrtstoletí od listopadové revoluce chceme poděkovat slavnostní nedělní 

večerní bohoslužbou za dar svobody v naší zemi. Mši sv. celebruje a promluví Mons. Tomáš 

Halík, hudební doprovod: Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo. 
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NOVÁ KNIHA MONS. TOMÁŠE HALÍKA  

14. listopadu vyjde v Nakladatelství Lidové noviny kniha s názvem Obnovíš tvář země - Texty 

k obnově církve a společnosti z let 1989-1998 

Texty Tomáše Halíka z let 1989 – 19999 – od dob jeho působení v 

„podzemní církvi“ v kruhu poradců kardinála Tomáška, přes první veřejná 

vystoupení v dramatickém roce 1989 po celé první desetiletí mladé 

demokracie – spojuje téma odpovědnosti za duchovní a morální stav 

společnosti a věrohodnosti církve. Výběr textů doprovází autorova reflexe 

jeho tehdejších myšlenek s odstupem čtvrtstoletí a zároveň jeho komentář 

k tehdejším událostem a osobní vzpomínky, které zejména mladší generaci 

mají přiblížit dobový kontext. 

 

 

FILMOVÝ KLUB: CHLAPECTVÍ/ BOYHOOD (STŘEDA 19.11.  19.00)    

USA 2014, Richard Linklater, anglicky, české titulky, 166 min. 

Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho 
obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před 
soumrakem, Před půlnocí) natočit co nejpoctivěji, i proto 
na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři 
natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby 
natočila další střípek do jedné životní mozaiky. 
Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou 
obyčejností a také tím, jak neuvěřitelně pestrou škálu 
emocí dokáže ze svých diváků vydolovat. Mason (Ellar 
Coltrane) je sympatický šestiletý kluk, který po rozvodu 

rodičů žije se starší sestrou Sam (Lorelei Linklater) a mámou (Patricia Arquette). S tátou 
(Ethan Hawke) se ale obě děti pravidelně vídají a mají s ním kamarádský vztah. Taková je 
Masonova výchozí životní situace, z níž se vydává vstříc pubertě, dospívání a dospělosti. Po 
cestě míjí spousty známých a přátel, prvních a druhých lásek, konfliktů a usmiřování se 
sestrou a matkou a dalších životních křižovatek, které všichni tak důvěrně známe. 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: SVATÁ HORA U PŘÍBRAMI  (SOBOTA 22.11.)  

Cílem listopadového putování bude Svatá Hora u Příbrami – nejstarší mariánské poutní místo 
v Čechách. V širší povědomí se dostala v roce 1632, kdy zde došlo k zázračnému navrácení 
zraku místního poustevníka. Celý současný svatohorský areál byl vybudován po částech 
podle jednotného plánu architekta Carla Luraga z roku 1658 za ideové účasti jezuity P. 
Benjamina Schleyera. Jeho středem je bazilika Nanebevzetí Panny Marie uchovávající 
gotickou dřevořezbu milostné sošky Panny Marie Svatohorské. 

Hlavní náplní výletu bude dopolední prohlídka areálu Svaté Hory s průvodcem. Následně 
sejdeme po svatohorských schodech do centra Příbrami na oběd. Odpoledne se nabízí dle 
počasí buď procházka po okolí Příbrami, nebo návštěva galerie Františka Drtikola v místním 
zámečku. Podrobnější itinerář bude k dispozici na webu farnosti. 

https://www.nln.cz/media/obalky/velke/441332.jpg
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Sraz je v sobotu 22. listopadu 2014 v 8:45 na autobusovém nádraží Na Knížecí, nástupiště 7 
směrem na Příbram. Odjezd autobusu je v 9:00! 
Předpokládaný návrat do Prahy je v cca 18 hodin. Moc prosíme, hlaste se předem na emailu: 
spolekcesta@email.cz  Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková 

 

FRANTIŠEK BLÁZEN (NEDĚLE 23.11. 21.15) 

Autorská one man show herce Jana Horáka. Bývalý člen Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti a nyní pastorační asistent roudnické farnosti, se nechal inspirovat Františkánskými 
prameny a bude vám vyprávět o životě a smrti velkého světce, neuvěřitelného showmana        
a pro mnohé blázna, Františka z Assisi. A aby bláznovství bylo učiněno za dost, bude 
vyprávění doprovázet zpěv, step a body-drum.  

„Osobnost sv. Františka mě ohromila. On je od přirozenosti komediant, vyšel z tehdejších 
truvérů a trubadúrů, byl jedním z nich a to se projevovalo i ve způsobu jeho kázání                   
a radostného způsobu života a služby. O Svatém Františkovi je samozřejmě hodně napsáno, 
dokonce Dario Fó, italský nositel Nobelovy ceny za literaturu o něm napsal monodrama, ale 
psal ho pro sebe a na Itálii a italštinu, v českém překladu ztrácí text osmdesát procent 
účinnosti. Nejdřív jsem byl nadšený, že něco takového existuje a podle tohoto scénáře jsem 
chtěl svoje představení připravit, ale zjistil jsem, že to nejde, že je ten scénář tady nehratelný. 
Takže píšu sám…“  říká autor Jan Horák o vzniku hry. 

 

GEERT VAN ISTENDAEL: FARNOST SVATÉHO PREKÉRA  (ČTVRTEK 4.12. 18.00) 

Ve čtvrtek 4. prosince od 18 hodin srdečně zveme do sakristie k prezentaci knihy Farnost sv. 
Prekéra - Hospodářská a ekonomická krize – příčiny, souvislosti, důsledky. Jedná se o český 
překlad přednášky současného belgického intelektuála Geerta van Istendaela s kritickými 
komentáři českých autorů. Hosté: autor Geert van Istendael a autoři komentářů:  Jakub Jinek, 
Jindřich Šrajer, Roman Míčka. Pořádá pracovní skupina pro sociální otázky při České 
biskupské konferenci ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Přednáška bude 
tlumočena. 

Geert van Istendael (nar. 29. 3. 1947 v obci Ukkel u Bruselu) vystudoval filosofii a sociologii na 
Katolické univerzitě v Lovani. V Belgii je znám především jako nekompromisní novinář a 
televizní moderátor. Jeho literární tvorba zahrnuje i sbírky básní, povídky, pohádky a fejetony. 
V češtině již vyšla jeho kniha Belgický labyrint (Praha 1998) a Moje Nizozemsko (Praha 2007). 

 

EVROPSKÉ SETKÁNÍ TAIZÉ TAKÉ U SALVÁTORA 

Salvátorská farnost se od počátku zapojuje do příprav evropského setkání mladých, které se 
na přelomu roku uskuteční v Praze. Od května, kdy v naší sakristii proběhla informační 
schůzka s několika bratry z Taizé spojená s krátkou modlitbou, jsme ve spojení s přípravným 
týmem v Kafkově domě (Centrum příprav evropského setkání, nám. Franze Kafky 24/3. Praha 
1). Bratři z Taizé se spolupracovníky rovněž v minulém týdnu navštívili bohoslužby  
u Salvátora, aby farníky blíže informovali jak o akci samotné, tak o tom, jak je možné se do ní 
zapojit.  

Evropské setkání každoročně pořádané ekumenickou komunitou bratří z malé francouzské 
vesnice Taizé v některé z velkých evropských metropolí se v Praze uskuteční podruhé. První 
setkání se konalo na přelomu let 1990 a 1991, tehdy byl ještě v čele komunity její zakladatel 
br. Roger Schutz. Na webu www.taizepraha.cz je ke zhlédnutí zajímavý třicetiminutový 
dokument o historii kontaktů mezi komunitou Taizé a věřícími v někdejším Československu. 
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Na stejné adrese najdete rovněž podrobnější informace o možnostech zapojení. Jako farnost 
budeme hostit některé modlitby během dne (proto uvítáme dobrovolníky z řad farníků na 
organizační pomoc ve dny konání) a dle možností bychom rádi nabídli také ubytování.  

Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způsobů, jak se setkání 
zúčastnit. Mladí účastníci (většinou ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky. 
Potřebují jenom jednoduchou snídani. Po snídani odjedou a okolo 22:00 se zase vrátí.  
1. ledna můžete pozvat své hosty na oběd. Vřelé přijetí je mnohem důležitější než luxus! 

Kdo jste ochotni ubytovat účastníky nebo pomoci při modlitbách u Salvátora, hlaste se prosím 
farní asistentce Janě Pláteníkové (platenikova@farnostsalvator.cz), která je v naší farnosti 
koordinátorkou pro setkání Taizé. 

PRAVIDELNÉ MODLITBY S BRATRY Z TAIZÉ V LISTOPADU, PROSINCI A LEDNU: 

každé pondělí v 19:15 v kostele sv. Ignáce (Ječná, Praha 1), každou středu ve 12:15 v kostele 
Martina ve zdi (Martinská, Praha 1), od úterý do soboty v 9:15 a ve 12:15 (kromě středy) 
v Kafkově domě (nám. Franze Kafky 3) 

 

 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA  

Ve farní knihovně je v současnosti uloženo bezmála 1 500 svazků, mezi nimi i kompletní sou-
bor knih „Salvátorských autorů“, Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě knih nabízíme  
ke čtení i aktuální čísla Katolického týdeníku, Salve a časopisy Getsemany a Universum.  
Mezi nově zařazené knihy patří  Slovník křesťanských mystiků autorů Luigiho Borriella             
a Edmonda Carauana vydaný v roce 2012 Karmelitánským nakladatelstvím. Slovník předsta-

mailto:platenikova@farnostsalvator.cz
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vuje nejvýznamnější osobnosti křesťanské mystiky a spirituality, samostatná hesla jsou věno-
vána i jednotlivým školám spirituality.  

VÝPŮJČNÍ DOBA: Út 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.  
 

SALVÁTORŠTÍ DOBROVOLNÍCI: DOUČOVÁNÍ DĚTÍ A NÁVŠTĚVY NEMOCNICE VINOHRADY 

Chcete se stát salvátorským dobrovolníkem? Máte volný čas, který chcete vyplnit smysluplnou 
dobrovolnickou prací a nevíte kde začít? Skupinka zabývající se pořádáním a organizací 
dobrovolnických a sociálně-charitativních aktivit ve složení Petra Šuková, Jaroslav Boháčik     
a Jana Kvapilová pro vás připravuje možnost docházet na různá lůžková oddělení nemocnice 
Vinohrady, kde můžete pomoci tak, že budete dělat společnost starším pacientům, předčítat 
nemocným, vyplňovat jejich čas stolními hrami nebo si s nimi prostě „jenom“ povídat. Máte-li 
zájem pomoci v této oblasti, ozvěte se Petře Šukové na adrese  petra.sukova@hotmail.com  

Pokud byste se raději věnovali práci s dětmi a mladými lidmi, máte možnost zapojit se jako 
dobrovolník a individuálně nebo skupinově doučovat děti, které mají problém připravit se do 
školy vlastními silami a potřebují pomoct s učivem, domácími úkoly nebo přípravou na 
písemky. Doučování pořádá pražská pobočka Člověka v tísni, kde vám poskytnou vstupní 
školení a potřebné informace. Pokud se chcete věnovat doučování dětí, ozvěte se Janě 
Kvapilové na kvapilovaj@gmail.com 

Petra, Jarda a Jana pro vás připravují další způsoby, jak příležitostně či pravidelně pomáhat 
potřebným, o kterých vás budou průběžně informovat. 

 

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 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. Tentokrát schola doprovodí mši sv. v úterý 11. 11. 
židovskými tradičními písněmi. Zájemci o zapojení do scholy jsou 
vítáni po celý rok a mohou se hlásit sbormistryni Evě Filipové na 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
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mailu 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: Honza Márton 739 640 878 
 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! 
 
3.11., pondělí, 19.00, PoVyK 
Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK) s hostem Markem Macákem. Jeho tématem bude 
homosexualita. Poslední dobou se jedná o velmi aktuální a viditelné téma na něž slýcháme 
často velmi protichůdné názory. Jak se na to dívá církev? Jak se mění její postoj k 
homosexuálům? Mgr. Marek Macák své vzdělání získal na UK filozofické fakultě v oboru 
psychologie se specializací klinickou a výzkumně-teoretickou v roce 2009. Pracuje na 
Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN. Jako vždy, ve Studentském Centru na Sabinově 4. 
 
5.11., středa, 19.00, Studentská mše 
Po mši v klubu Vzducholoď přivítáme hosty Jindřišku Fišerovou a Zuzanu Kubíkovou, které 
budou společně přednášet na téma „Aby vztah vydržel“. Obě se věnují předmanželským 
přípravám a rodinné terapii. 
 
6.11., čtvrtek, 19.00, Čajovna- Čaj o páté 
Anglický humor, cookies a brownies z Ameriky. Čaj bergamot- Earl Grey a další typicky britské 
věci vás čekají na Čaji o páté, který začíná ale až od 19.00 ve Studentském centru na 
Sabinově 4.. 
 
7. - 9.11. víkend, Víkendovka VKH 
Pojďte společně s VKH strávit krásný víkend v kraji bratří Čapků, Boženy Němcové, Jendy 
Regnera a mnohých dalších. Těšit se můžete na výlet do Babiččina údolí, návštěvu jediného 
poutního místa Panny Marie Sedmiradostné na světě nebo třeba 1. hospice v ČR. Více 
informací naleznete na http://www.vkhpraha.cz/vikendovka-vkh/ . Pro přihlášení a další 
informace prosíme napsat Marušce Štěpánové na stepanovamarie@seznam.cz . 
 
10.11., pondělí, 19.00, Duchovní večer 
Duchovní večer o meditaci s Jendou Regnerem. Jaký smysl pro nás dnes může mít Bible? 
Přijďte se na chvíli zastavit, otevřít Písmo a naučit se meditovat. Ve Studentském centru na 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Sabinově 4 od 19.00. 
 
20.11., čtvrtek, 19.00, Čajovna- Festival čajové misky aneb čaj z Koreje 
Jaké čaje pochází z Koreje? Jak probíhá Festival čajové misky? Co je vůbec typické pro 
korejskou kulturu? To a mnohé další se dozvíte v čajovně na Sabinově 4 od 19.00. 
 
24.11., pondělí, 19.00, Duchovní večer 
Duchovní večer s Karlem Satoriou. Ve Studentském centru na Sabinově 4 od 19.00. 
 
27.11., čtvrtek, 19.00, Malá čajovna 
Přijď se pobavit, zahrát si deskovku, jen tak si odpočinout. V malé čajovně si budeš moci 
zkusit svůj oblíbený čaj udělat sám. Vezmi s sebou kamarády a můžete si u nás uspořádat 
třeba turnaj deskových her. Nebo se můžeš přijít do Studentského centra v době malé čajovny 
třeba učit. Ve Studentském centru od 19.00. 
 

29.11. sobota, 19.00,  Církevní Silvestr v Kryptě u Nejsv. Salvátora 
 
Středy (12.,19.,26.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00.  
Více podrobností najdete na www.vkhpraha.cz 

 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
(ŘÍJEN  2014  –  DUBEN 2015) 

 
 
Termíny salvátorských duchovních cvičení v Kolínském klášteře 
 
V tomto čísle Salvatore najdete nově vypsané kurzy exercicií na první měsíce příštího 
roku. Následující salvátorské kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti 
používá naše farnost ve spolupráci s jezuity 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 
emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným 
emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 
 

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 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1.410,- Kč. 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 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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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 a platby 
způsobem popsaným během KZV. 

 

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

 

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 a platby 
způsobem popsaným během KZV. 

 

Kurz 070 Adventní rekolekce „A“ (2 dny) 

12.-14.12.2014, pátek 18:00c 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. 

 

Kurz 071 Adventní rekolekce „B“ (2 dny) 

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. 

 

Kurz 072 Kontemplativní exercicie (6 dní) 

28.12.2014-3.1.2015, neděle 18:00 až sobota 15:00 

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 
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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. 

 

Kurz 074 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)  

15.1.-18.1.2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k 
práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické 
metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak 
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 1.710,- Kč. 

 

Kurz 076 Meditace Sádhana (2 dny) 

30.1.- 1.2.2015, pátek 18:00 až neděle 15.00 

Křesťanská duchovní cvičení východní formou. Tento kurz je určen především pro ty, kteří už 
předtím absolvovali úvod do meditace Sádhana, mohou však přijet i začátečníci. Zvláštní 
pozornost bude 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. Nebude chybět možnost osobního rozhovoru či účasti na bohoslužbě. Doprovází Jan 
Regner SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 940 Kč. 

 

Kurz 077 Víkend „Kurzu základů víry“ 4.A (2 dny) 

6.-8.2.2015, pátek 18:00 až neděle 15:00 

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

 

Kurz 078 Filmové exercicie (4 dny) 

11.-15.2.2015, středa 18:00 až neděle 15:00 

Filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo 
mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Scarlett Vasiluková-
Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.890,- Kč. 

 

Kurz 079 Víkend „Kurzu základů víry“ 4.B (2 dny) 

20.-22.2.2015, pátek 18:00 až neděle 15:00 
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 

Kurz 080 Víkend „Kurzu základů víry“ 4.C (2 dny) 

27.2.-1.3.2015, pátek 18:00 až neděle 15:00 
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Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem 
popsaným během KZV. 

 

Kurz 081 Ignaciánský víkend (3 dny) 

5.3.- 8.3.2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15.00 

Kurz nabízí příležitost k zastavení a usebrání. Podněty k meditaci budou provázeny biblickými 
úryvky. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení. Nabízíme také možnost k osobnímu 
rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Jan Regner SJ. Cena kurzu včetně ubytování s 
plnou penzí 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410,- Kč. 

 

Kurz 082 Postní mini-exercicie (2 dny) 

13.3.- 15.3.2015, pátek 18:00 až neděle 15.00 

Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do 
duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení 
a přípravu na Velikonoce. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně 
ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 

 

083 Mezi duší a Duchem II. (2 dny) 

20.3.-22.3.2015, pátek 18:00 až neděle 15.00 

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší 
a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak 
měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti 
v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se 
zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. 
Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen 
pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.480,- Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.240,- Kč. 

 

Kurz 085 Velikonoce v kolínském klášteře  

2.4.- 6.4. 2015, čtvrtek 18.00 - pondělí 15.00 

Během tohoto víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou přípravou na liturgii, 
slavením eucharistie a prací na jarní zahradě. Kurz neprobíhá v mlčení. V pondělí vyrazíme 
pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet (Lk 24,13-35). Ideální je přijet ve čtvrtek dopoledne, 
lze však přijet po dohodě i později, nejpozději však v pátek v podvečer. Doprovází Jan Regner 
SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí podle délky pobytu 1.770 - 2.360 Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.400 - 1.890 Kč. 

 

Kurz 087 Kontemplativní exercicie pro začátečníky  (3 dny) 

16.-19.4. 2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie 
probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Tento kurz je vhodný i pro začátečníky. 
Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1.410,- Kč. 
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Foto MS 
 

 

AKCE NEJEN PRO SALVÁT ORSKÉ  
 N A KARMELU EDITH STEIN  

 
C O  N AB Í Z Í  V  L I S T O P AD U  K A R M E L ( K R O M  P R A V I D E L N É H O  P R O G R AM U )   
  

1.11. (so)  Jednodenní rekolekce s filmem  
Jednodenní 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. 
 
3.11. (po) 19.00  Kaštanové posvícení 
Po eucharistické oslavě pečeme kaštany. Veškeré další plody podzimu vhodné ke konzumaci 
jsou vítány.   
10.11. (po)  19.00 Nic z pohledu fyzika. Téma představí Barbora Bezděková. 
Debatní večer v rámci Dialogů u karmelitek.  
22.11. (so) 10.00 - 18.00 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. (po) 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. 

mailto:karmelitky@gmail.com
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 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 

 

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). 

V Ý H L E D O V Ě  N A  K A R M E L U   
6.12. (so) 9.30-17.00  Jednodenní rekolekce s enneagramem  
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. Podíváme 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. 
 
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 (Praha-
Košíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce.  
 

Z  K ALENDÁŘE 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 s možností svátosti smíření nebo duchovního 
rozhovoru 

 

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 

18.30 – 19.00 
20.00 – 20.30 

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 

Neděle 
19.30 – 20.00 
21.00 – 21.30 Výpůjční doba knihovny 

 

 

D A L Š Í  P R O G R A M -  L I S T O P A D  2 0 1 4  

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) 

9.11. Ne 
20.00 

  Nedělní bohoslužbu doprovodí zpěvem chorálu Prof. Iegor         
Reznikoff 

21.15  Kafe po mši 

10.11. Po 19.00  V. Holan: Les bez stromů. Literárně-hudební večer v Kryptě 

19.11. St 19.00  Filmový klub: Chlapectví (sál Městské knihovny) 

22.11. So      Výlet spolku Cesta: Svatá Hora u Příbrami 

23.11. Ne 21.15 
 František blázen. Autorská one man show herce Jana Horáka  

o životě sv. Františka z Assisi.  

VÝHLEDOVĚ: 

4.12. Čt 18.00 
  Farnost sv. Prekéra. Beseda s autory českého překladu přednášky 

současného belgického intelektuála Geerta van Istendaela. 
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