SALVATORE
zpravodaj

pražské

116/leden

akademické

farnosti

A.D.2015
Zdarma

Ze setkání Taizé v našem kostele

(foto Marek Benda)

Společně s velkým, ale opravdu velkým poděkováním všem dobrovolníkům a
dobrodincům, kteří v uplynulém roce jakkoliv přiložili ruku k dílu v naší farnosti, přejeme
farníkům, návštěvníkům kostela i všem přátelům vše dobré v novém roce 2015.
Vaši Tomáš Halík, Jan Regner, Petr Vacík, Marek Vácha, Martin Staněk, Jana
Pláteníková, Denisa Červenková, Adéla a Petr Muchovi, Robert Hugo, Soňa Kružíková,
Eva Bublová, Sylvie Pavlová, Michal Tomáška, Martin Ořešník, Martin Hlouch, Marek
Benda, Eva Filipová a další…..

Vážení a milí,
v den slavnosti Narození Páně 25. prosince a znovu pak o druhé neděli po Narození
každoročně čteme při mši v Janově prologu: „Boha nikdo nikdy neviděl“. A hned nato:
„Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.“.
Přivádí mě to k zamyšlení nad tím, jak veliký význam pro nás má „vidět“! Nikde se nepíše, že
Boha nikdy nikdo neslyšel, necítil, nenahmatal, neochutnal. Vidění Boha je v přísně
nezobrazivém židovském náboženství prostě tabu. Touha vidět směřuje k obrazu, k imagu, ke
ztvárnění vlastních představ a odtud vedou nitky až k onomu zlatému teleti.
Mojžíšovi, který po Bohu žádá, aby směl spatřit jeho slávu, je toto odepřeno, protože by
takové setkání tváří v tvář prostě nemohl snést, je mu dovoleno spatřit jen jeho záda. („Až tudy
půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až
dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. /Ex 33/). Na druhou stranu zase
slepec z evangelia volá na Ježíše: „Pane, ať vidím!“ A když je uzdraven, jde za ním. Stává se
jeho následovníkem.
Jak jsou na tom ostatní smysly? Hmat, čich - to vše jako katolíci známe z liturgie – pomáhá
nám to lépe prožít, zažít všechna ta abstrakta, jimiž jsme často zavaleni. Krásně o tom píše
Romano Guardini v Posvátných znameních. Nezastupitelné místo tu má smysl chuti – ústy
vstřebáváme eucharistii a činíme ji vlastním tělem (zde se také slovo – logos - stává tělem).
Samozřejmě nelze tvrdit, že Bůh chutná jako Müller Thurgau, ročník 2011, nebo že je
z mouky, placatý, a má asi tak 3 centimetry v průměru.
V židovství i v křesťanství nejvýznačnější místo zaujímá sluch (s omluvou všem neslyšícím).
Jsou totiž náboženstvím slova. Muslimové by řekli spíše knihy, ale co jiného než zapsané
slovo je kniha? V páté knize Mojžíšově čteme: „Slyš Izraeli!“ – „Śema Jisrael“; v žalmech zas:
„Hle ubožák zavolal, a Hospodin slyšel“.) Hospodin mluví, slyší…. Svádí nás to
k antropomorfismům, ale ať! Co jiného než koktání a chabé příměry jsou naše
perfekcionistické teologické spekulace?
Důležité je, že Hospodin slyšel a přišel. Sklonil se až pod děravou střechu jednoho chléva
kdesi na Blízkém východě. Vyřkl slovo a to slovo – logos – smysl - se před více jak 2014 lety
stalo tělem – masem, realitou, zkušeností, hmatatelnou smysly. Slovem se dá totiž
komunikovat, a to oboustranně. Je to dia-logos. A tato komunikace se již stává zkušeností s
Bohem, není jen spekulací v závětří teologických fakult.
Na počátku bylo slovo, význam, smysl. Kéž je takto „osmyslen“ i náš život v roce, který právě
nadchází.
Martin Staněk

TELEGR AFICKY
STATISTIKY ROKU 2014
V roce 2014 bylo v naší farnosti pokřtěno 29 dětí a svátost manželství si udělilo 11 párů.
Proběhl jeden pohřeb. Do katechumenátu vstoupilo 80 adeptů křtu.

BENEFICE 2014
Adventní benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy vynesl 17 599,- Kč pro
sirotčinec v Kambodži (Sdružení SOS Děti Kambodži) a benefice Salvátorské scholy pro
Kuchařky bez domova (Sdružení Jako doma – Homelike, o.p.s.) vynesla 8 355,- Kč.
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Poděkování naší farnosti a pozvání na benefiční ples
Děkujeme všem z farnosti Nejsvětějšího Salvátora, že jsme o 3. neděli adventní mohli přijít
s "misijním stánkem" a prodávat zboží vyrobené v Zambii či dobrovolníky v ČR. Díky vaší
štědrosti činil zisk z prodeje 6.710 Kč. Získané finance pomohou vybudovat novou podlahu v
mateřské školce v Zambii, v oblasti Kashitu, kde je prozatím jen hliněná. Pán Bůh zaplať!
Pro ten samý účel pořádáme benefiční ples, a to v pátek 6. února 2015 na Arcibiskupství
pražském, na který vás též srdečně zveme!
Více informací o plese na webu
pratele.newrenato.org nebo na tel. 724 296 049. Přátelé New Renato, o.s., Marta Höferová

Ze setkání Taizé v našem kostele

(foto Marek Benda)

AKTU ALITY
EVROPSKÉ SETKÁNÍ TAIZÉ U SALVÁTORA
Evropské setkání každoročně pořádané ekumenickou komunitou bratří z malé francouzské
vesnice Taizé s podtitulem „ Pouť důvěry na zemi“ v některé z velkých evropských metropolí
se v Praze uskutečnilo podruhé. První setkání se konalo na přelomu let 1990 a 1991, tehdy
byl ještě v čele komunity její zakladatel br. Roger Schϋtz. V našem kostele proběhly dvě
polední modlitby, 30.12. a 31.12., (fotodokumentaci najdete na farním webu), jichž se pokaždé
účastnilo kolem 800 mladých lidí z celého světa. Sympatizanti z řad našich farníků se
angažovali v přípravném centru a jako dobrovolníci během setkání, někteří ubytovali
zahraniční účastníky ve svých domovech. Děkujeme zejména Míše Šedové za její angažmá a
reprezentaci Akademické farnosti, stejně tak dobrovolníkům, kteří pomáhali během modliteb
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v našem kostele. Ještě i po ukončení masívního setkání, jehož se zúčastnilo přes 30 tisíc
poutníků z celého světa, je možné se přidat k pravidelným modlitbám s bratry z Taizé na
obvyklých místech:

PRAVIDELNÉ MODLITBY S BRATRY Z TAIZÉ V LEDNU 2015:
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).

FILMOVÝ KLUB: INTERSTELLAR (STŘEDA 14.1. 19.00)
USA – Velká Británie 2014, Christopher Nolan, anglicky, české titulky, 169 min.
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků
pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou
za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi
hvězdami pro lidstvo nový domov.
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

LEDNOVÝ VÝLET SPOLKU CESTA:
KŘÍŽOVÁ CESTA KARLA STÁDNÍKA V KOSTELE PANNY MARIE KRÁLOVNY MÍRU, PRAHA
LHOTKA - SOBOTA 17.LEDNA 2015
Spolek Cesta zve na startovací výlet roku 2015, jehož hlavním
cílem bude prohlídka unikátní křížové cesty sochaře, restaurátora
a jáhna Karla Stádníka (1924-2011) v kostele Panny Marie
Královny míru v Praze na Lhotce. Stádníkovo moderní pojetí
křížové cesty ukazuje, že „Kristus netrpěl jen tehdy, ale že se
podrobuje bolestným zkouškám po celá staletí ve svých věrných.“
Výlet začneme odpolední procházkou Kunraticko-michelským
lesem, vyrážíme ze stanice metra C Roztyly. Trasa dlouhá cca 7.5
km povede přes Nový Hrádek kolem Thomayerovy nemocnice k jezírku Labuť. Program
v kostele je plánován v rozmezí od 15:00 do 16:45 s následnou možností zúčastnit se sobotní
mše od 17:00. Doufáme, že nám potvrdí svou účast pan profesor Jan Royt z Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy, kterého jsme oslovili s prosbou o zasvěcený komentář.
Sraz je v sobotu 17. ledna 2015 v 12:45 na stanici metra C Roztyly. Podrobný itinerář bude
jako obvykle k dispozici na stránkách farnosti. Moc prosíme, hlaste se předem na emailu:
spolekcesta@email.cz
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková

MODLITBA NEŠPOR A DUCHOVNÍ OBNOVA S MNIŠSKOU KOMUNITOU JERUZALÉM
(PÁTEK 23.1. 19.00)
V sobotu 24.1.2014 se v opatství Emauzy uskuteční duchovní obnova s komunitou Jeruzalém,
která naši farnost v minulých letech již dvakrát navštívila. Bude příležitost strávit den v tichu a
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ve společné modlitbě s celou komunitou z Varšavského domu. Téma: Bůh, člověk a město.
Doba konání: 9:00 - 18:00, cena 200,- Kč, přihlášky: jeruzalem.cz@gmail.com
V předvečer, v pátek 23.1. 2015 od 19 hodin jste zváni ke společné modlitbě nešpor s touto
komunitou do našeho kostela.

HŘIVNY NEJSOU ROZDĚLENY ROVNOMĚRNĚ.
DEBATA O BEZDOMOVECTVÍ K VÝSTAVĚ OSUDY/ POHLEDEM POKORY S NADĚJÍ
Úterý 27. ledna od 20.00 v sakristii.
Debata s autorem fotografií Martinem Pokorou a pracovníky služeb pro lidi bez domova
organizace NADĚJE. Tedy debata Pokory s Nadějí a s vámi.
Prvním místem, kde bude uvedena výstava Osudy/ Pohledem Pokory s Nadějí, je Akademická
farnost. Autoři výstavy ji vnímají jako prostor otevřený všem bez rozdílu ke kladení otázek,
zdolávání překážek i bourání předsudků. I oni se snaží otevřít dialog, klást otázky, nabourat
stereotyp dosavadního smýšlení.
Není bezdomovectví jiné, než jsem si původně myslel? Není můj pohled na bezdomovectví
pohledem, který jsem přebral od někoho jiného? Dokážeme vidět a pochopit příčiny
bezdomovectví? Chceme je vůbec hledat? Vnímáme, že problém reálně existuje a že se týká
celé společnosti - rodiny, příbuzných, sousedů, okolí - tedy těch, mezi nimiž žijeme?
Debaty se zúčastní: Mons. Tomáš Halík, fotograf Martin Pokora, vedoucí terénního programu
zaměřeného na práci s lidmi žijícími na ulici Aleš Strnad, odborník na otázku bezdomovectví a
zakladatel organizace NADĚJE Ilja Hradecký. Moderuje Hana Šimková.
Instalace fotografií v kostele bude trvat od neděle 25. ledna do úterý 17. února. Přístupná
bude v době konání bohoslužeb nebo po domluvě i jindy.

25 LET OBNOVENÉ STUDENTSKÉ PASTORACE U NESVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
V neděli 1. února oslavíme večerní slavnostní mší sv. čtvrtstoletí obnovené studentské
pastorace v našem kostele. Výročí bude věnováno únorové číslo bulletinu Salvatore.

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 najdete na
farním webu.
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

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
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MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Srdečně vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé.
Tato společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání
probíhají každou středu od 19 hodin v Kryptě našeho kostela (vstup
bočním vchodem u sakristie). Společenství vedou Pavel Svačina a Jozef
Matějička. Více na: http://spolecenstvikrypta.wordpress.com

SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem kostele.
Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin v sakristii.
Během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový repertoár
k danému období. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok.
Mohou se hlásit sbormistryni Evě Filipové na mailu filip.eva@seznam.cz.
V lednu schola doprovodí úterní bohoslužbu 6.1. vánočními koledami.

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

REKOLEKČNÍ SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
V rámci lednového setkání je připraven společný workshop na téma: Síla vize. Pro děti (0 - 2
roky) je zajištěno částečné hlídání, které je ovšem ve společném prostoru s maminkami. S
hlasitou přítomností dětí se tedy počítá. Po skončení je možné zůstat a sníst donesený vlastní
oběd. Přihlášky na mail fassati@farnostsalvator.cz do 20.1. Příspěvek pro hostitelský dům:
100 Kč. Termín lednového setkání bude upřesněn na farním webu.
Informace o pokračování kurzu efektivního rodičovství budou rovněž zveřejněny na webu
během ledna.

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!
8. 1. čtvrtek 18.30 Předplesová čajovna
Přijďte si do Studentského centra vyzkoušet různé tance a naučit se pár základních kroků,
6

nebo si jen připomenout, co odvál čas ;-). Půjde o takovou amatérskou školu tance, neformální
prostředí, neformální oblečení…Poté bude otevřena již tradičně čajovna.
15. 1., čtvrtek 18.30 Předplesová čajovna
Přijďte si do Studentského centra vyzkoušet různé tance a naučit se pár základních kroků,
nebo si jen připomenout, co odvál čas ;-). Půjde o takovou amatérskou školu tance, neformální
prostředí, neformální oblečení…
Poté bude otevřena již tradičně čajovna.
23.1. pátek 19.00 Ples VKH Praha
Milí přátelé, kamarádi, příznivci VKH Praha! Rádi bychom Vás pozvali na tradiční Ples
VKH Praha, který se bude konat v pátek 23. 1. 2015 od 19 hodin v prostorách
Komunitního centra Matky Terezy na Hájích. K tanci a poslechu zahraje kapela The Five
band. Vstupné: 220 Kč/os. Prodej vstupenek byl již zahájen. Ty jsou k prodeji na všech
našich pravidelných akcích a také po úterních mších u Nejsvětějšího Salvátora.
http://www.vkhpraha.cz/kalendar/
Aktuální informace a fotky z předchozích ročníků plesu najdete na www.vkhpraha.cz.
Těšíme se na setkání!
Středy (7.,14.,21.,28.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00.

Ze setkání Taizé v našem kostele

(foto Marek Benda)
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ENNEAGRAM V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Jednodenní kurz
28.3. 2015 9.30 - 17hod, Karmel Edith Stein, Jinonická 22, Praha 5
Lektor: Mgr. Michal Petr (www.michalpetr.com)
Dynamická typologie osobnosti enneagram je mapa, díky které lze relativně přesně a rychle
najít “zakopaného psa” ve vaší partnerské komunikaci. Pomáhá pochopit, kolem čeho se váš
vztah točí a jak si více rozumět.
Tento kurz pomůže pochopit, proč váš partner jedná tak, jak jedná, proč se rozčiluje a co
potřebuje. Díky enneagramovému typu lépe rozeznáte vzájemná silná a slabá místa vašeho
partnerství a podíváte se na možnosti, jak tato místa ošetřit a společně růst.
Kurz je určen pro ty, kteří absolvovali kurz Mezi duší a duchem I a jsou si jistí svým enneatypem. Účast možná pouze v páru.
Oběd vlastní, možnost využití mikrovlnné trouby a varné konvice. Případné drobnosti k jídlu na
společný stůl k zakousnutí během přestávek vítány. Vezměte si i psací potřeby.
Přihlášky s předmětem "partnerský enneagram" zasílejte na mail fassati@farnostsalvator.cz
(Paula Fassati). Cena: 1600Kč/pár (v případě nízkopříjmových párů lze domluvit individuálně
slevu).

S ALVÁTORS KÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
( L E D E N – S R P E N 2 015 )

V

KOLÍNĚ

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 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 II. (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
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Regner SJ a Petr Miklas. 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 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 o sebepřijetí (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 a sestra Irena Göblová CSTF.
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
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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.
Kurz 089 Modlitba a meditace (3 dny)
30.4..-3.5.2015, čtvrtek 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 Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
1.770 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.
Kurz 098 Exercicie Uspořádat si život (7 dní)
3.-10.7.2015 pátek 18:00 až pátek 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa
ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit
některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost
a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce.
Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu
zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání).
Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč.
Kurz 104 Ignaciánské exercicie (7 dní)
23.-30.8.2015 neděle 18:00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu
k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k
Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a
v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není
dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan
Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 3.300 Kč.
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AKCE
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NABÍZÍ V LEDNU

NA

KARMELU EDITH STEIN

K ARMEL (KROMĚ

PRAVIDELNÉHO PROGRAMU)

21. 1. (st) 19h Temná noc. Pokračování četby z duchovních klasiků (Jan od Kříže)
23.-25. 1. (pá-ne) Rozlišování povolání II. Víkend nabízí možnost zkusit si pár dní v řeholní
komunitě „naživo“ a zároveň pracovat s podněty k tématu řeholní život a význam slibů čistoty,
chudoby a poslušnosti, základní předpoklady pro řeholní život v rámci rozlišování vlastního
povolání apod. Součásti víkendu jsou rozhovory, modlitba, společná liturgie, duchovní četba,
práce. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Koná se v klášteře
bosých karmelitánů ve Slaném. Přihlášky na karmelitky(zavináč)gmail.com (sestra Irena).
26. 1. (po) 20h Veronika Brunová: Tvář II. Zahájení výstavy fotografií

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).
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
BOHOSLUŽBY
Neděle

Úterý

14.00

mše sv.

20.00

mše sv.

A DUCHOVNÍ SERVIS

17.00 – 18.30

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

17.00 – 18.30

duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, Krypta)
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mše sv.

19.00

Čtvrtek

20.15 – 21.00

duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)

20.00

adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru

PRAVIDELNÝ

Pravidelná zkouška scholy

17.00
18.30 – 19.00
20.00 – 20.30
20.15

Úterý

20.15 – 21.15

Čtvrtek

Neděle

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

20.15

Středa

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-

LEDEN 2015

6.1.

út

19.00.

Slavnost Zjevení Páně. Bohoslužbu doprovodí schola zpěvem
vánočních koled.

14.1.

st

19.00

Filmový klub: Interstellar. Sál Městské knihovny.

17.1.

so

18.1.

ne

23.1.

pá

Výlet spolku Cesta na Lhotku
20.00

mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha

21.00

Kafe po mši

19.00

Ples VKH. Komunitní centrum Matky Terezy, Praha 4 – Háje.

19.00

Modlitba nešpor s mnišskou komunitou Jeruzalém

25.1.

ne

21.00

Otevření výstavy fotografií lidí bez domova

27.1.

út

20.00

Debata o bezdomovectví se zástupci Naděje
VÝHLEDOVĚ

1.2.

ne

20.00

Slavnostní mše sv. k 25. výročí obnovené studentské pastorace
u Nejsvětějšího Salvátora
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