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25 LET OBNOVENÉ STUDENTSKÉ PASTORACE U NESVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
V neděli 1. února 2015 si s radostí připomeneme čtvrtstoletí od obnovení studentské –
akademické pastorace u kostela Nejsvětějšího Salvátora.
Ve 20 hodin zahájíme slavnostní mší sv.
Celebruje Mons. Tomáš Halík, koncelebrují: P. Prokop Brož, P. Zdeněk Králík, P. Ladislav
Štefek. Hudební doprovod: Robert Hugo a Jiří Stivín.
Po mši sv. od 21 hodin zveme k neformálnímu setkání v sakristii s hudbou Jiřího Hodiny.
Studentská pastorace u Nejsv. Salvátora byla po přerušení v roce 1948 znovu obnovena
dekretem kardinála Tomáška 1. února 1990. V čele tehdejší Duchovní správy pro studenty a
dnes Akademické farnosti stojí od té doby Mons.Tomáš Halík.

TOMÁŠ HALÍK - MŮJ

PRVNÍ DEN U

SALVÁTORA

„Na svůj první den - svou první bohoslužbu coby rektora kostela (1. února 1990) - si
samozřejmě pamatuji velmi dobře. Ale musím zmínit ještě prehistorii. Do kostela Nejsv.
Salvátora jsem chodíval jako malý kluk každý Štědrý den dopoledne s otcem, který pracoval v
Klementinu v Národní knihovně. Tam jsem si ho přišel vyzvednout, pak jsme se šli podívat na
jesličky a pak jsme spolu šli na oběd do nějaké pražské hospůdky - kdyby mi tenkrát někdo
řekl (naše rodina nebyla věřící), že to za 50 let bude moje působiště, asi bych se dost podivil.
Druhé dějství se odehrálo krátce po mé konverzi v r. 67, kdy jsme v mladické naivitě zašli za
biskupem Tomáškem s nápadem, že někdejší studentský kostel Nejsv. Salvátora by zas mohl
sloužit studentům a být dokonce ekumenický. Za rok - během Pražského jara 68 - se však
tento dříve bláznivý nápad zdál více reálný a skutečně jsme jakési přípravy pro studentský
kostel dělali (zejména u sv. Tomáše, protože v Salvátoru byla tehdy slovenská duchovní
správa) - ale srpnová okupace záhy vše zhatila. Další kapitolu tvoří rok 1988, kdy jsem přinesl
otci Vágnerovi, tehdejšímu duchovnímu správci kostela, scénář novény k blah. Anežce - před
památnou celonárodní poutí v rámci prvního roku Desetiletí duchovní obnovy - a jeho péčí pak
začala tradice čtvrtečních večerních adorací se zpěvy z Taizé, účastnil se jich tenkrát i bratr
Roger Schutz z Taize i Václav Havel. A bezprostředně po revoluci ještě v listopadu 89 jsem
předložil kardinálu Tomáškovi návrh na obnovení studentské pastorace v kostele Nejsv.
Salvátora a nabídl jsem se, že bych se jí ujal. Po dlouhém čekání jsem dostal ustanovující
dekret a šel si na ještě fungující Státní sekretariát pro věci církevní pro souhlas (někdejší
"proticírkevní" straničtí tajemníci tam ještě seděli, ale byli až vlezle milí - zakrátko byla tato
komunistická instituce zrušena). Párkrát jsem tam v lednu (po své "opožděné primici" v
Týnském kostele 25.1. 1990) koncelebroval s p. biskupem Liškou, který v té době kostel
spravoval (a trochu podezíravě sledoval, zda ten "podzemník" umí celebrovat) a 1.2. jsem měl
první samostatnou bohoslužbu (ale i p. biskup Liška byl přítomen). Kázal jsem na téma
"modlitba" - a hned v úvodu jsem citoval historku o nemluvném americkém prezidentovi, který
na otázku "Co kázal pastor v kostele" odpověděl "O hříchu" a na otázku, co o hříchu říkal,
odpověděl. "Byl proti". Dodal jsem, že podle Karla Rahnera většinu dnešních kázání lze
shrnout: "Byl pro". (Prý se pak rozesmál celý kostel včetně často podmračeného biskupa
Lišky.) Tak takhle jsem začínal. Jako ministranty jsem tam zdědil dva podivně působící
mládence (z nichž na dálku čišela jejich sexuální orientace) a varhanici, která vášnivě ráda a
zcela falešně s kůru přidávala jakési árie, svědčící o jejích operních ambicích před padesáti
lety, depresivní kostelnici a barokní zpovědnice, v nichž jsem se za nedělních polední (byla jen
jedna mše týdně, v neděli ve 14 hod) třásl ukrutnou zimou (zamrzala i kropenka u vchodu).
Budování akademické farnosti tedy začínalo nikoliv na zeleném drnu, nýbrž na pěkně zamrzlé
půdě.
Tomáš Halík
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ANKETA KE ČTVRTSTOLETÍ
Oslovili jsme naše přátele, bývalé i současné salvátorské aktivisty a zaměstnance, co
pro ně osobně znamená fenomén Salvátor, případně pokud mohou připojit osobní
vzpomínku. Část odpovědí vám přinášíme v tomto čísle farního zpravodaje.
Marek Orko Vácha
farní vikář (od r. 2007)
Po sedmi letech se každé jednotlivé úterý stále učím něco nového. Z pohledu člověka z jižní
Moravy jsem stále jakoby v jiném vesmíru, jak na Nové Guineji, jak mezi stromovými lidmi.
Pořád se učím. Jsem mezi přáteli, kteří si vystačí s jednou skleničkou červeného a s jedním
intelektuálním tématem na celý večer. Kteří mají názor na Paula Tillicha a nemají názor na
Luise Suaréze. Náš moravský svět je přímočařejší, živočišnější, jednodušší, v dobrém i ve
zlém. Není ani horší, ani lepší, je jiný. Pořád se učím. A jsem vděčný za to jiskření.
Jan Regner SJ
farní vikář (od r.2010)
Akademická farnost je pro mě především duchovním domovem. Vážím si otevřenosti tohoto
společenství. Mohou vejít všichni, kteří mají otevřenou mysl a otevřené srdce. Domnívám se,
že jen místo, které nenabízí hotové odpovědi a které je trpělivé k hledajícím, může dnes
obstát.
Adéla Muchová
pastorační spolupracovnice
Je to místo, které neustále podněcuje moji zvídavost a stimuluje duchovní hledání.
Jsou to lidé víry i nevíry, jejichž otevřenost a autentičnost mi imponuje.
Je to prostor, ve kterém mohu být druhým ku prospěchu.
Je to téma, které budí vášně a tak mi poskytuje báječné téma k rozhovorům.
Je to značka, které jsem propadla!
Petr Mucha
pastorační spolupracovník
Z minulosti mám s Nejsvětějším Salvátorem spojeny živé vzpomínky na pravidelné adorace,
které zde ještě v letech totality probíhaly v rámci programu Desetiletí duchovní obnovy národa.
Jednoho z nich se tehdy zúčastnil i bratr Roger z Taizé během jeho "tajné" návštěvy Prahy.
Osobní setkání s ním se mi tehdy stalo jakousi "iniciací", když si mne "studenta opřeného o
zpovědnici" našel v davu při zdravení účastníků.
Dnes pro mne Akademická farnost reprezentuje nesmírně unikátní platformu pro setkávání
všech, kdo jsou otevřeni duchovnímu hledání na jakékoliv úrovni své duchovní cesty. Genius
loci, Tomáš Halík, ale i všichni, kdo sem přicházejí s otevřenou myslí, ochotou naslouchat v
dialogu a jít na hlubinu, zde společně vytvářejí něco velmi inspirativního a specifického. A to i
v mezinárodním kontextu, jak jsem měl možnost porovnat během svých zahraničních pobytů a
cest.
Norbert Schmidt
architekt a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK
Akademická farnost Praha - to je pro mě kostel Nejsv. Salvátora u Karlova mostu a specifická
svobodná zvídavá atmosféra, kterou vytvářejí sympatičtí lidé, kteří sem pravidelně chodí. Když
se odněkud zdaleka vrátím a v neděli večer zajdu do Salvátora a tam je opět plno, zní skvělé
hlasy zpěváků a virtuózní varhany, slyším jiskřivé kázání, tak si řeknu, že jsem zase doma a
že svět pořád ještě přece jen jakž takž funguje. Salvátor, to je pro mě zkrátka duchovní
domov, ale i okno do světa. Je to prostředí, které člověka strká tu nápadně a tu nenápadně dál
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a výš, prostředí, kde jsem poznal mnoho zajímavých osobností; prostor, který člověka
neuvězní, ale naopak dává široký lidský rozhled do rozličných prostorů dalších. Akademická
farnost Praha je pro mě i jistý nezaměnitelný fenomén na duchovní mapě Prahy, České
republiky a – snad už by se dalo říci - i Evropy; duchovní škola, která pomáhá v orientaci,
která překonává lecjakou svazující hranici. Poučná a inspirující je pro mě dodnes chvíle, kdy
jsem pochopil, že Salvátor není nějaký neměnný geniální Gesamtkunstwerk, ale postupně
(tedy i dnes) se vrstvící a rozvíjející se proud – a nebojme se toho slova – tradice. Tento
základní princip spatřuji jak ve vývoji konkrétního architektonického prostoru, tak i při pohledu
do dějin, do úctyhodného seznamu osobností, které tímto místem prošly. Ale není nutné se
dívat jen do dalekých staletí, stačí nahlédnout třeba i do aktuálního programu připravovaných
akcí!
Robert Hugo
titulární varhaník (od r. 1991)
Akademická farnost Praha vznikla až po mém mnohaletém působení za hracím stolem
salvátorských varhan, takže si dovolím vzpomenout i na dobu před začátkem samostatné
duchovní správy. Salvátorský kostel pro mne vždy představoval nejbližší "domácí scénu" a
jedno z nejdůvěrněji známých míst mého života. V poslední době, kdy mne zaměstnávají i
mnohé jiné povinnosti, se na tom mnoho nezměnilo. A to i přes četnou kritiku, kterou jsem
občas na adresu salvátorského společenství vznesl, za což se hluboce omlouvám.
Tomáš Jajtner
odborný asistent na FF JU v Českých Budějovicích, v letech 1995 – 2009 sbormistr
salvátorské scholy
Nemůžu odpovědět jinak než: DOMOV. Na začátku byla pro mě - kluka z malého města na
Vysočině - především laskavým prostředím v labyrintu neosobního velkoměsta. Ve farnosti
jsem potkal velkou část svých kamarádů a vytvářel si sociální síť ještě v předfacebookové
době. Mohl jsem tam naslouchat inspirativním přednáškám, debatovat s chytrými lidmi, přít se
a růst. Salvátor byl pro mě prostorem nejrůznějších múzických a intelektuálních aktivit - od
hudby přes literaturu k divadlu, od psychologie přes politiku k teologii. Last but not least:
Akademická farnost byla místem, kde jsem hledal cestu do domu Otcova na prahu dospělosti.
Shodou okolností je to letos přesně 10 let, co jsme se s manželkou vzali. Obě tato výročí se
hezky spojují: na začátku rodinného života nás provázeli jak kněží, tak kamarádi z farnosti. S
mnohými z nich se stále ještě vídáme (nebo jsme aspoň v písemném kontaktu) a všestranně
se podporujeme. Dnes máme domov mimo Prahu, ale přátelství trvají a vzpomínky neblednou.
S pohledem na naše krásné 3 děti máme dobrý důvod k radosti a vděčnosti.
Akademické farnosti přeju mnoho nadšených lidí a hojnost Božího požehnání do let
budoucích. Ad multos annos !!!
Zuzana Svobodová
(vyučující na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, na 3. Lékařské
fakultě UK v Praze a na Katedře teologie a filosofie Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně
pedagogické a teologické.)
"Salvátor" je pro mě duchovní domov, kam jsem začala chodit na přípravu na křest s tím, že
až se nebudu moci ztotožnit s katolickou naukou, budu hledat místo pro křest jinde. Zůstala
jsem nejen na křest a biřmování, ale také na zásnuby, svatbu a křty našich tří potomků. Když
mi chtějí doma udělat v neděli radost vždy vědí jak - vydat se na mši na "druhou" je pro nás
skoro program na celou neděli, ale vždy ten nejlepší možný.
Když mám vzpomenout na specifikum Salvátora, tak pro mě je to jedinečné místo, kde se
spolu setkává několik generací přemýšlivých lidí (vážím si například toho, že jsme se tu mohli
účastnit mše se Zdeňkem Neubauerem, Radimem Paloušem, Karlem Schwarzenbergem, ale
také s nezapomenutelným Anselmem Grünem). Nacházím málo míst, kde jsou lidé na sebe
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nároční v oblasti péče o duši, ale Salvátor by bez hloubky myšlenek a náročnosti z toho
plynoucích výzev byl jen místem snobských dýchánků. To už záleží na každém z nás.
Připojím ještě jednu příhodu: Nedávno jsme se vraceli ze Salvátora a povídali jsme si i s
našimi dětmi o tom, co nás zaujalo. Naše téměř sedmnáctiletá dcera vyprávěla asi pět minut,
přidávala příklady, srovnávala s tím, co zná ze svého okolí. Až doma jsem se ptala o samotě
manžela: "Vážně o tom Tomáš mluvil?" Manžel se usmál a řekl: "Taky jsem si myslel, že ne,
ale co říkala, je jedinečný a dobrý." Ducha nezhášejme.
Nuže takové je pro nás prostředí akademické farnosti a přeji nám všem: Buďme nároční (na
sebe!), jedineční a dobří (na druhé, i na ty hodně "jiné" - právě ti nás mohou naučit něco
skutečně nového), v takovém společenství je život rozvíjen.
Michal Novotný
Člen zastupitelstva městyse Katovice, v 90.letech jeden ze zakládajících členů VKH Praha a
studentského klubu Betánie.
Salvátor? To je místo mé konverze, tj. po dlouhý čas to pro mne byl duchovní domov a místo
objevování netušených zakoutí křesťanské spirituality.
Nezapomenutelná byla pouť do Santiago de Compostela se stejně nezapomenutelnou
Karosou. Myslím, že na jejím konci bylo pro domorodce v péřových bundách stejně
nezapomenutelné naše koupání ve vlnách chladivého Atlantiku.

AKTU ALITY

VÍKEND

2 PRO "RYCHLÉ BIŘMOVANCE

sobota- neděle 21 -22. 2. 2015 Praha
Společný víkend "rychlých biřmovanců" volně navazuje na prosincové setkání; na programu
opět debaty a živé diskuse nad tématy ze života ducha, duše i těla. Doprovázejí Adéla a
Petr Muchovi. Podrobnosti a praktické informace budou zaslány účastníkům emailem.
Kontakt muchova@farnostsalvator.cz

FILMOVÝ KLUB: ČTYŘIKRÁT/ LE QATTTRO VOLTE - STŘEDA 4.2. OD 19.00
Itálie – Německo – Švýcarsko 2010, Michelangelo Frammartino, italsky, české titulky, 88 min.
„Podmanivý příběh jedné duše, která putuje ve čtyřech různých podobách čtyřmi životy.“
Snímek na pomezí hraného a dokumentárního filmu je zasazen do odlehlých, téměř vylidněných částí jižní Itálie. V jednom z nejpozoruhodnějších filmů 63. ročníku MFF Cannes Frammartino vytváří podmanivou, poetickou vizi o neustále se opakujícím cyklu života, přírody
a neměnných tradic odlehlých míst. Hledá esenci života člověka, zvířat a věcí kolem nás.
Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D..

XX. POPELEC UMĚLCŮ - ZRCADLENÍ
Letošní v pořadí již 20. Popelec umělců v Akademické farnosti Praha se koná
18. února 2015 v sakristii a v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
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ve středu

18.00 V sakristii: Růžencové sonáty H.I.F. Bibera pro housle a cemballo v podání Roberta
Huga a Lucie Hůlové Sedlákové. Vstup volný.
19:00 V kostele: Mše sv. s udílením popelce. Celebruje Mons. Tomáš Halík.
20.30 Chléb a víno v sakristii. Vernisáž postní výtvarné intervence.
POSTNÍ VÝTV ARN Á INTERVENCE

Popeleční středa – Svatý týden 2015
vernisáž: 18. února 2015 v 20.30 hodin
Letošní postní intervence Michala Škody v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora
propojuje vnější a vnitřní prostor kostela a zároveň akcentuje pomyslný i faktický práh mezi
profánním a sakrálním prostorem. Díky „uzavření“ vstupu do chrámu se paradoxně otevírá
nový prostor reflexe a změny perspektiv. Důležité tak není dílo samotné, ale obraz, který si
odnese každý jednotlivý návštěvník.
Škodova „jednoduchost, strohost a obyčejnost“, jak autor sám rád definuje svou práci,
překračuje běžný výtvarný minimalismus. Není také pouhým výsledkem přemýšlení o
„společnosti, která se dusí pod nánosy zbytečnosti“. Škodova intervence otevírá před
člověkem především možnost si v komplikovaném světě znovu ujasňovat ty nejzákladnější
vztahy a konstanty.
Michal Škoda (* 1962) vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a od 90. let se věnuje
výtvarnému umění. V počátcích procházel různými obdobími a pracoval v různých civilních
povoláních. Zásadní zlom v jeho životě nastal v roce 1994, od kdy prezentuje svou vlastní
volnou tvorbu na řadě samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. Ve svém díle,
které zahrnuje jak objekty, malbu, autorské knihy, tak v poslední době především kresbu, se
dlouhodobě zabývá problematikou prostoru, hledáním jeho smyslu a místa, které v něm
zaujímá člověk. V roce 1997 se ujal vedení Domu umění v Českých Budějovicích, který se
postupně proměnil ve významnou a respektovanou středoevropskou galerii současného
umění a architektury.
Kurátor: Norbert Schmidt, realizace: Martin Janda. Kontakt pro média: Norbert Schmidt, tel.:
777 00 50 13
Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky Jany
Pláteníkové: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681

CYKLUS POSTNÍCH ZAMYŠLENÍ 26.2. – 26.3.
Novinka pro předvelikonoční dobu – cyklus postních zamyšlení několika hostů - se inspiruje
jak tradicí postních kázání, tak i přímo letošní intervencí. Konat se bude po pět postních
čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19.30.
čtvrtek 26. února – Martin Bedřich
čtvrtek 5. března – Scarlett Vasiluková Rešlová
čtvrtek 12. března – Petr Beneš CSsR
čtvrtek 19. března – Benedikt Mohelník OP
čtvrtek 26. března – Martin Staněk
Vybraná zamyšlení hudebně doprovodí Robert Hugo.
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TAK ŠEL ČAS U SALVÁTORA (1990 – 2015)
1990

Tomáš Halík a salvátorští na audienci u papeže Jana Pavla II. v roce 1990 (z archivu AF)

1992

ze studentského Velehradu 1992 (z archivu AF)
7

1994

Katechumenský ročník 1994 (z archivu AF)

1995

Oslava 50. narozenin Tomáše Halíka ( z archivu AF)
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1996

I.Salvátorská výprava do Svaté země ( z archivu AF)

1997

II. Popelec umělců v Zrcadlové kapli (foto Hana Rysová)
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1998

II. Salvátorská výprava do Svaté země ( z archivu AF)

2001

Exercicie s P. Anselmem Grünem OSB ( z archivu AF)
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2002

Naše krypta během povodní (foto Pavel Doborovolný)

Kostel během povodní (foto Pavel Doborovolný)
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2004

Slavnostní vyhlášení Akademické farnosti (foto Milan Zajíček)

Online telemost papeže Jana Pavla II. a evropských studentských kostelů (z archivu AP)
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2005

Survivalový víkend VKH Praha v Jítravě (z archivu AP)

2006

Z návštěvy J.S. Dalajlamy v našem kostele (foto Martin Frouz)
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Věčné sliby sestry Denisy (foto Martin Staněk)

Kardinál Tomáš Špidlík (foto Martin Staněk)
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2007

Mezináboženské setkání s imámem, rabínem a anglikánským duchovním (foto MS)

Online telemost s papežem Benediktem XVI. a studentskými kostely (foto Martin Staněk)
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2008

Společná meditace s mnichy z buddhistického kláštera Tashi Lhunpo (foto M. Staněk)

Oslava 60. narozenin Tomáše Halíka na lodi Nepomuk (foto Martin Staněk)
16

2009

Novokřtěnci 2009 (foto Jozef Murín)

2010

Kněžské svěcení Petra Vacíka SJ (foto Martin Staněk)
17

Z oslav 20. výročí farnosti - debata s pamětníky (foto Jan Krajč)

2011

Requiem za Václava Havla (foto Petr Neubert)
18

Svěcení rekonstruovaných varhan (foto Jan Vondrák)

2012

III. Salvátorská výprava do Svaté země
19

2013

Postní intervence Patrika Hábla (foto Petr Neubert)

2014

Modlitba Taizé v našem kostele (foto Marek Benda)
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VÝLET SPOLKU CESTA DO STARÉ BOLESLAVI – NEDĚLE 22. ÚNORA
V únoru se podíváme v poněkud netradiční čas do Staré Boleslavi, známého poutního místa
kousek od Prahy. Nachází se zde bazilika sv. Václava, místo jeho mučednické smrti, a kostel
Nanebevzetí Panny Marie s palladiem – posvátným milostným obrazem, kterému se přikládá
zvláštní ochranná moc nad Českou republikou. Do Staré Boleslavi na příslušné svátky v srpnu
a v září míří poutě z celé země. My sem však zamíříme v období klidnějším a rozjímavějším,
na počátku postní doby. Putování začneme u kostela sv. Anny v Satalicích a přes Vinoř,
Jenštejn, Dřevčice a Brandýs se dostaneme do Staré Boleslavi, kde si po obědě prohlídneme
oba výše zmíněné kostely. Cesta je dlouhá cca 15 km.
Sraz je v sobotu 22. února 2015 v 9:00 před kostelem sv. Anny v Satalicích, zastávka MHD
Satalická obora – linky 186, 269 a 376. Předpokládaný návrat do Prahy je v cca 18 hodin.
Moc prosíme, hlaste se dopředu na emailu: spolekcesta@email.cz!
Za výletní spolek Cesta
Larisa Jurkivová a Jana Závěrková

ENNEAGRAM V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
28.3. 2015 9.30 – 17.00 - Jednodenní kurz
Lektor: Mgr. Michal Petr (www.michalpetr.com)
Karmel Edith Stein, Jinonická 22, Praha 5
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).

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
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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.
V únoru schola zazpívá při mši svaté 3.2. americké spirituály.

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!
2. 2., pondělí, 19.00, Filmový PoVyK
Co by to bylo za zkouškové bez Filmového Povyku. Zároveň se můžete těšit na čaje z naší
Čajovny a možná bude také po filmu diskuze. Ve Studentském centru na Sabinově 4.
22

12. 2., čtvrtek, 20.00, Čajovna
Přijď se pobavit, zahrát si deskovku či si jen tak odpočinout. Vezmi s sebou kamarády a
můžete si u nás uspořádat třeba turnaj deskových her. Ve Studentském centru, Sabinova 4.
16. 2., pondělí, 19.00, PoVyK
Hostem bude prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. s tématem Církev, svět a papež František.
Ve Studentském centru na Sabinově 4.
23. 2., pondělí, 19.00, Duchovní večer
Duchovní večer ve Studentském centru na Sabinově 4.
26. 2., čtvrtek, 20.00, Čajovna
Přijď se pobavit, zahrát si deskovku či si jen tak odpočinout. Vezmi s sebou kamarády a
můžete si u nás uspořádat třeba turnaj deskových her. Ve Studentském centru, Sabinova 4.
Středy (4.,11.,18.,25.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00.

S ALVÁTORS KÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ
( Ú N O R – S R P E N 2 015 )

V

KOLÍNĚ

Zde najdete již kompletní seznam exercicií až do konce srpna. Pro velký zájem jsme
přidali navíc jeden kurz s enneagramem (kurz 083) a troje kontemplativní exercicie
(kurzy 090, 100 a 103).
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 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. Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky.
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.
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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 081Ignaciánský 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. Na tento kurz
přijímáme již jen náhradníky.
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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Kurz 089 Modlitba a meditace (3 dny)
30.4..-3.5.2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
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.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 090 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
5.-10. května 2015, úterý 18:00 až neděle 15:00, obsahuje státní svátek
Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Tyto
kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení
praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky
jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Cena
ubytování s plnou penzí je 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč,
příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800,- Kč.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 094 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)
4.1.-7.6.2015, 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.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 096 Karmelitánský víkend (2 dny)
19.-21. 6. 2015, pátek 18:00 až neděle 15:00
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro
začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří
potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje
karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč.
ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- 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.
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NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 100 Kontemplativní exercicie (7 dní)
24.-31.7. 2015, pátek 18:00 až pátek 15.00
Týdenní exercicie jako praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně
v půlhodinových krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální
doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a
naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa
Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s
nízkým příjmem 3.290 Kč.
NOVĚ PŘIDANÝ KURZ: Kurz 103 Kontemplativní exercicie (5 dní)
11.-16.8. 2015, úterý 18:00 až neděle 15.00
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. Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- 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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KARMELU EDITH STEIN

ÚNORU KARMEL (KROMĚ

PRAVIDELNÉHO PROGR AMU)

1.2. (st) 19h Četba z duchovních klasiků. Jan od Kříže: Temná noc. Čteme a společně
komentujeme 13. a 14. kapitolu druhé knihy Noci.
15.3. (ne) Jednodenní rekolekce s filmem Drak sa vracia (ČSSR, 1967). Doprovází
Vladimír Suchánek a sestry karmelitky. Přihlášky a info na meditace@gmail.com.
26.1. – 20.3. Výstava fotografií Veroniky Brunové

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
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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. 16, 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 (PrahaKošíře) 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.

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
20.15 – 21.00

Čtvrtek

20.00

mše sv.
V únoru se z důvodu nepřítomnosti nekoná duchovní
pohotovost P. Marka Váchy)
adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru

PRAVIDELNÝ
17.00

Úterý

18.30 – 19.00
20.00 – 20.30
20.15
20.15
20.15 – 21.15

Středa

A DUCHOVNÍ SERVIS

TÝDENNÍ PROGRAM

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)

7.00

Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)

19.00

Modlitební setkání v Kryptě
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Čtvrtek

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

19.00

Neděle

20.00 – 21.30

Výpůjční doba knihovny

19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Výpůjční doba knihovny

DALŠÍ
1.2.

PROGRAM- ÚNOR

2015

20.00

Slavnostní mše sv. k 25. výročí obnovené akademické
pastorace u Nejsv. Salvátora

21.00

Oslava v sakristii

ne

3.2.

út

19.00.

Studentskou bohoslužbu doprovodí schola americkými spirituály

4.2.

st

19.00

Filmový klub:Čtyřikrát/ Le quattro volte (Sál Městské knihovny)
POPELEC UMĚLCŮ 2015

18.2.

st

18.00

Růžencové sonáty H.I.F. Bibera (sakristie)

19.00

Mše sv. s udílením popelce (kostel)

20.30

Chléb a víno a vernisáž postní výtvarné intervence Michala
Škody (sakristie)

Výlet spolku Cesta: Stará Boleslav
22.2.

ne

14.00

Sbírka Svatopetrský haléř na humanitární potřeby církve

20.00

Při večerní bohoslužbě vstup katechumenů mezi čekatele křtu.
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