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Vážení a milí, mnozí spravedliví, proroci a králi,
my všichni „spasitele viděti žádali“, jak zpíváme ve vstupním zpěvu rorátů v adventní době,
ovšem přiznejme si, komu se to podařilo? „Mojžíš, Samuel s Davidem, Izaiáš s Jeremiášem“,
my dodejme: Hynek s Vilémem a Jarmilou, Olda, Petr s Marií… „spolu hlasy toužebnými volali
(volají)“: prolom nebesa a pojď již dolů, k nám, potřebujeme zhojit rány, potěšit, postěžovat
si….
Možná nám dnes není již tak blízká představa Mesiáše – vítězného vojevůdce, který pobije
mečem nepřátele, popadne nás za ruku, posadí po své pravici a začne hrozivě soudit svět
(tímto mávám všem fundamentalistům). Možná tak jako kdysi přijde zavřenými dveřmi,
nečekaně, sedne si s námi prostě někam do rohu ke kavárenskému stolku a řekne: „tak
povídej“. Možná těmi zavřenými dveřmi prošel proto, že klepal tak dlouho, až si odřel klouby
na prstech. "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu
a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). To je totiž ten třetí, pro nás nyní tak důležitý
a naléhavý příchod – příchod Krista do srdce člověka, do srdce, které má kliku jen zevnitř.
Martin Staněk

AKTU ALITY
VÍKEND 1 PRO

"RYCHLÉ BIŘMOVANCE"

pátek-neděle 5. - 7. 12. 2014, Praha
První společný víkend "rychlých biřmovanců," kteří letos navštěvují Kurz základů víry.
Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Podrobnosti a praktické informace zaslány účastníkům
emailem. Kontakt muchova@farnostsalvator.cz

ADVENT 2014
V neděli 30.11. začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších byl požehnán
adventní věnec. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení
a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů.
Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze
zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je, omezený
počet zpěvníků je k zakoupení v sakristii.
Trénovat zpěv anebo jen tiše poslouchat můžete díky nahrávkám rorátních zpěvů, které jsou
k dispozici na webu www.mesnizpevy.cz v podobě, v jaké znějí i v našem kostele. Na témže
webu se dozvíte i další podrobnosti o vzniku a historii rorátů. V sakristii můžete zakoupit také
CD Rorate – české adventní zpěvy 16. století, nahrané Týnskou scholou pod vedením
Bohuslava Korejse, vhodné i jako dárek.
Kdo by chtěl zažít atmosféru časných ranních rorátů v katedrále, je srdečně zván se přidat ke
skupince nadšenců z VKH (podrobnosti v části s programem VKH).
BENEFIČNÍ KONCERTY
Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy přispěje na podporu projektu Kuchařky bez
domova organizace Jako doma, o. p. s, která nabízí lidem bez přístřeší možnost, aby veřejně
prezentovali své kuchařské umění. Vedle příležitosti vařit, kterou postrádají, tak přispívají i ke
změně společenského vnímání bezdomovectví. Salvátorská schola a její přátelé vystoupí
s židovskými písněmi a roráty Gaudete in Domino semper Jiřího Temla ve středu 10. prosince od19:30. Po koncertě jsou všichni srdečně zváni na besedu do sakristie, kde bude projekt
Kuchařky bez domova více představen.
O týden později (17. prosince od 19.30) se v našem kostele již tradičně rozezní Česká mše
vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Výtěžek poskytneme
prostřednictvím neziskového sdružení S.O.S. Děti Kambodži na sirotčinec, s nímž farnost
navázala touto cestou spolupráci v létě tohoto roku adopcí devítiletého chlapce Oroeu
Nheanha. Více o S.O.S. Děti Kambodži najdete na farním webu v záložce Pomáháme.
PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA
Kromě běžných hodin duchovní pohotovosti (úterky 17-18.30 a 20-21.30 a čtvrtky 20-22h)
bude ve čtvrtek 18.12. od 18 hodin do neurčita probíhat v sakristii eucharistická adorace
s rozšířenou zpovědní službou. Prosíme však kajícníky, aby svátost smíření ve vlastním zájmu
nenechávali na tento poslední čtvrtek.
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18.12. MÁME OTEVŘENO
Poslední předvánoční čtvrtek bude již tradičně patřit stavbě Betléma, instalaci vánočních
stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv
mezi 10.00 a 16.30. Děkujeme!

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).

FILMOVÝ KLUB: VÝCHOZÍ BOD/ I ORIGINS (STŘEDA 10.12. 20.00)
USA 2014, Mike Cahill, anglicky, české titulky, 107 min.
Oční duhovka je jedinečným znakem každého člověka, je nezaměnitelná a nepřenositelná,
stejně jako otisk prstu. Existují systémy, které umí
pomocí dvanáctimístných kódů rozpoznávat tuto
jedinečnost a využívají se při identifikaci jednotlivých
osob. Na letištích, v porodnicích… Ale co když je to
jinak? Film Výchozí bod vypráví příběh Dr. Iana Graye
(Michael Pitt), molekulárního biologa, jehož životním
tématem je studium evoluce oka. Ian se svou kolegyní
Karen (Brit Marling) učiní nečekaný objev, který
zpochybní jeho dosud neotřesitelnou víru ve vědu
a změní jeho skeptický postoj vůči duchovním silám.
Potvrdit či vyvrátit novou teorii, která by postavila na hlavu vše, v co lidstvo doposud věřilo,
může jen cesta na druhý konec světa. 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 80 Kč.
Předprodej v pokladně MKP (po – pá od 14 do 20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 113 377, online
rezervace: www.mlp.cz

EVROPSKÉ SETKÁNÍ TAIZÉ TAKÉ U SALVÁTORA
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 Schϋtz. Na webu www.taizepraha.cz je ke zhlédnutí zajímavý třicetiminutový
dokument o historii kontaktů mezi komunitou Taizé a věřícími v někdejším Československu.
Na stejné adrese najdete rovněž podrobnější informace o programu.
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Jako farnost budeme hostit některé modlitby během dne (30.12. a 31.12. od 13 h v kostele,
pravděpodobně také ranní modlitby v tytéž dny od 9.00 hod) a naši kněží budou dávat
workshopy v rámci doprovodného programu. Velmi uvítáme dobrovolníky z řad farníků na
organizační pomoc ve dny konání modliteb v našem kostele. Organizátoři také stále hledají
spoustu míst k ubytování přihlášených.
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.
Samozřejmě se můžete účastnit programu společně s nimi a 1. ledna můžete pozvat své
hosty na oběd. Vřelé přijetí je mnohem důležitější než luxus!
Kdo by z řad pražských farníků mohl a byl ochoten přijmout k ubytování účastníky Evropského
setkání, přihlaste se v přípravném centru v Kafkově domě nebo prostřednictvím formuláře na
webu www.taizepraha.cz. Kdo jste ochotni pomoci při modlitbách u Salvátora, hlaste se
prosím farní asistentce Janě Pláteníkové (platenikova@farnostsalvator.cz).

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA BRATRA ROGERA: VYVOLIT SI LÁSKU
Ve středu 3.12. 2014 v 19:00 se uskuteční v centru příprav 37. evropského setkání mladých,
v Kafkově domě, večer se vzpomínkou na bratra Rogera. Podnětem k této akci je nedávné
vydání českého překladu knihy „Vyvolit si lásku“, kterou komunita v Taizé připravila na důkaz
nesmírné vděčnosti za dar života svého zakladatele.
Srdečně vás zveme na večer, kterého se zúčastní několik bratrů z Taizé a také pražských přátel komunity, kteří s námi budou sdílet svoje svědectví a vzpomínky na bratra Rogera. Bude
přítomna také šéfredaktorka Kateřina Lachmanová a představí nám knihu, která bude na místě k zakoupení. Zájemci budou moci zhlédnout krátká videa s bratrem Rogerem a prohlédnout
si naši výstavu uměleckých děl bratrů, fotografií ze života komunity a také vzpomínkových materiálů na evropské setkání v Praze v roce 1990/1991.

PRAVIDELNÉ MODLITBY S BRATRY Z TAIZÉ V PROSINCI V RÁMCI PŘÍPRAVY NA EVROPSKÉ
SETKÁNÍ:
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
Farní knihovna obsahuje 1472 svazků, mezi nimi i kompletní soubor knih „Salvátorských
autorů“, Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla
Katolického týdeníku a časopisy Getsemany a Universum. Aktuální seznam knih je nově
umístěn na stránkách farnosti. Nejčetnějším autorem ve farní knihovně je Anselm Grün,
jednou z jeho knih, které si lze v knihovně vypůjčit, je útlý svazek Svátost smíření vydaný
v roce 2010 Karmelitánským nakladatelstvím.
Těšíme se na vaši návštěvu! Knihovnice Adéla, Irena, Kristýna, Markéta a Rita. Kontakt: Irena
Boumová irena.boumova@centrum.cz, 775 975 535
Výpůjční doba: Út 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h, Čt 20.00 – 21.30 h, Ne 19.30 – 20.00 a
21.00 – 21.30 h

SALVÁTORŠTÍ DOBROVOLNÍCI: PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVY NEMOCNIC A DALŠÍ AKTIVITY
Chcete se angažovat jako dobrovolník? Koordinátoři dobrovolnických aktivit při Akademické
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farnosti pro vás připravili příležitosti, jak věnovat část svých sil a volného času pomoci
ostatním v rámci zajímavých projektů.
Dětem můžete pomáhat skrze pražskou pobočku Člověka v tísni. s přípravou do školy,
pochopením učiva nebo psaním domácích úkolů. Pokud jste dívka od 18 - 30 let a chcete se
věnovat spíše předškolním dětem, můžete se stát dobrou vílu v Klokánku a jednu hodinu
týdně si hrát s některým z tamních dětí. Pokud byste se raději věnovali lidem bez domova,
můžete se připojit ke komunitě Sant' Egidio a pomoci jim třeba rozdávat jídlo pro chudé.
Pokud vás zaujala kterákoliv ze zmíněných možností, ozvěte se Janě Kvapilové na
kvapilovaj@gmail.com nebo na 776 713 098.
Jako dobrovolník FN Královské Vinohrady můžete tamním pacientům třeba předčítat, hrát
s nimi společenské hry nebo si prostě jen povídat. V prosinci a lednu se také můžete
zúčastnit Mikulášské (5.12.) nebo Tříkrálové (6.1.) návštěvy nemocničního oddělení
(pozor, je zapotřebí přihlásit se s předstihem Petře Šukové na: petra.sukova@hotmail.com)
Pro všechny z vás, kteří se chcete zapojit jako dobrovolníci v různých charitativních
a sociálních projektech chystají koordinátoři sociálně-charitativní činnosti vedle pravidelných
tipů a doporučení (v Salvatore a na farním webu) také příležitostná setkání dobrovolníků při
kterých se můžete seznámit s ostatními členy našeho společenství.
I ti, kdo neplánují investovat do tohoto typu aktivit svůj čas, mohou přispět: třeba finanční
částkou na děti, které si farnost adoptovala v Indii a Kambodži. Kasičku s informacemi najdete
u sloupu v levé boční lodi kostela a více podrobností o adopcích (včetně povídání o projektu
sirotčince v Kambodži i o neobvyklém impulzu k založení českého sdružení na jeho podporu)
na farním webu a na webu sdružení http://www.sosdetikambodzi.cz/pribeh.html. Na sirotčinec
přispějeme také výtěžkem jednoho z letošních předvánočních benefičních koncertů.

Nový salvátorský kalendář je k dostání v sakristii po každé mši sv.
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P R AV I D E L N Á
STŘEDEČNÍ

SETKÁNÍ

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. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok.
Mohou se hlásit sbormistryni Evě Filipové na 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!
1. 12., pondělí, 19.00, PoVyK
Hostem v Povyku bude Kateřina Lachmanová - Dvojí tvář lenosti. Boj s leností asi zakouší
každý z nás. A ne vždy se nám daří bojovat úspěšně. Dá se s ní nějak strategicky vypořádat?
Jaké jsou největší překážky k jejímu zdolání? Pojďme se podívat do tváře lenosti, která je
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dokonce dvojí. Protože často stačí pohlédnout nepříteli do tváře, abychom zjistili, že není tak
neporazitelný a silný!
3. 12., středa, 19.00, Studentská mše
Studentská mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí. Bude ji celebrovat biskup Václav Malý. Po
mši bude následovat beseda v klubu Vzducholoď.
4. 12., čtvrtek, 20.00, Čajovna
literárně herní čajovna. Na Sabinově 4 bude tento večer ve znamení nových deskových her
a dobrého čaje.
8. 12., pondělí, 19.00, Duchovní večer
Duchovní večer s Petrem Vacíkem na SC Sabinova 4.
10. 12., středa, 19.00, Studentská mše
Na studentské mši bude celebrantem P. Michal Němeček, který bude mít po mši přednášku
o velké misii Prahy s názvem: "Ježíš přijde v červnu do Prahy. Nebo ne?" Zároveň bude tento
večer probíhat charitativní předvánoční bazar, jehož výtěžek darujeme hospici v Červeném
Kostelci.
15. 12., pondělí, 19.00, PoVyK
Hostem Povyku bude Prokop Remeš - Nahá žena na střeše aneb Bible a psychoterapie. Bible
nemusí sloužit jen nám, věřícím křesťanům, jako pokladnice modrosti, tradice a víry... Její
využití může být širší. Náš dnešní host se rozhodl vzít si Bibli jako pomoc při psychoterapii,
kdy si díky ní mohou i nevěřící lidé reflektovat své životní události tím, že je konfrontují
s hrdiny biblických příběhů.
17. 12., středa, 19.00, Studentská mše
Studentská mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí.
18. 12., čtvrtek, 20.00, Vánoční čajovna
Přijďte si s přáteli udělat vánoční pohodu. Koledy, vůně skořice, voňavé čaje, svíčky a cukroví
z vlastních zásob. To, a mnohé další na Sabinově 4.
Pátky (5., 12., 19.) Ranní roráty v katedrále
Zveme všechny příznivce na páteční roráty do katedrály sv. Víta. Začátek v boční kapli
chrámu v 5:45. Po mši následuje odchod na společnou snídani z vlastních zásob. Nenechte si
ujít tento adventní duchovní zážitek spojený s krásnou atmosférou ranní Prahy.

S ALVÁTORS KÁ D UCHOVNÍ CVIČENÍ V KOLÍNĚ
( P R O S I N E C 2 014 – D U B E N 201 5 )
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“.
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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 18:00 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.
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
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.
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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 VasilukováRešlová 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
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
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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.

AKCE

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

CO

NABÍZÍ V PROSINCI

KARMEL (KROMĚ

PRAVIDELNÉHO PROGR AMU)

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.
17.12. (st) 19.00 Četba z duchovních klasiků: Temná noc. Pokračujeme v četbě ze spisů
španělského mystika Jana od Kříže.

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

Po

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).
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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.

Ze salvátorského kalendáře 2015

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

A DUCHOVNÍ SERVIS

mše sv.

20.15 – 21.00

duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)

20.00

adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru
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PRAVIDELNÝ

Pravidelná zkouška scholy

17.00
18.30 – 19.00
20.00 – 20.30
20.15

Úterý

Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)

20.15
20.15 – 21.15
Středa
Čtvrtek

Neděle

TÝDENNÍ PROGRAM

Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)

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

PROGRAM-

PROSINEC 2014

4.12.

Čt

18.00

Farnost sv. Prekéra. Beseda s autorem knihy a autory
českého překladu přednášky současného belgického
intelektuála Geerta van Istendaela.

10.12.

St

19.30

Benefiční koncert Salvátorské scholy (kostel)

20.00

Filmový klub: Výchozí bod/I Origins (Velký sál Městské knihovny)

19.30

J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Benefiční koncert pro sirotčinec
v Kambodži. Účinkuje Orchestr a sbor Univerzity Karlovy.

17.12.

St

10.00 - 16.30

18.12.

Čt

Máme otevřeno…Přijďte s námi připravit kostel na vánoční
svátky a popovídat u svařáku!

18.00

Velké předvánoční zpovídání. Prodloužené hodiny s příležitostí
ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru.

24.12.

24.00

Půlnoční mše sv.

25.12.

14.00

Boží hod vánoční. Slavnostní mše svatá.

30.12.

13.00

Modlitba v rámci Evropského setkání Taizé

31.12.

13.00

Modlitba v rámci Evropského setkání Taizé

1.1.

14.00

Matky Boží P. Marie. Slavnostní novoroční mše svatá.
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