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   Z d a r m a  

 
 

 
„Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“                                                               (foto MS) 
 
 
 
 

Vážení a milí, 

Popelec umělců nám již po dvacáté vnukl myšlenku, že víra a umění mají cosi společného. 
A že umění může mít nejen masopustní, ale i postní charakter a poselství.  
Za oněch dvacet let, co se u nás tato setkání dvou nevšedních světů konají, jsme kroužili 
spolu s malíři, sochaři, literáty, hudebníky, zpěváky či konceptuálními umělci kolem témat, 
které spíše naznačují, než by osvětlovaly, spíše zakrývají, než by odkrývaly. A tak 
v průběhu měsíce března, v postní době, můžeme meditovat a k tělu si znovu připustit 
symboly a témata jako: prach a popel - vina a pokání - co znamená být člověkem – 
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prostrace – ozvěny – postní obrazy – jen já neumím nic - z tance v prach a opět do tance -  
zakrývání – introdukce……  
Letošním tématem postu je řekl bych zrcadlení. Kdo si pamatuje výtvarnou instalaci Václava 
Ciglera, ví, že toto téma v našem kostele již zarezonovalo. Jestliže však tenkrát pouze při 
pohledu do hlubin vody ve studánce, dnes úplně napřímo, ještě než se člověk při vstupu do 
kostela stačí vzpamatovat. Stojím uvnitř nebo venku? Je svět venku také trochu uvnitř? 
Do zrcadlivé vody studánky-křtitelnice budou zanedlouho v hlubokém předklonu hledět také 
naši křtěnci. Hladina bude nejasná, zčeřená, voda hluboká. V obřadu přijetí mezi čekatele 
křtu na první neděli postní byl okamžik, kdy celé shromáždění v kostele slibuje novým 
členům církve pomoc a modlitbu. Prosme tedy Hospodina, aby se jim z hlubiny, na kterou 
vyslal Ježíš Petra a jeho přátele – rybáře, nezatočila hlava a podařilo se jim překročit tento 
důležitý práh na cestě života z víry.  
Přeji všem nepromarněnou dobu postní, 

Martin Staněk 
  

AKTU ALITY  
  
VÍKEND 3 PRO „RYCHLÉ BIŘMOVANCE“  

Pátek – neděle, 27. - 29.3. 2015 Kolín 

Předvelikonočním setkáním v Kolíně vyvrcholí společné víkendy pro skupinu "rychlých 
biřmovanců" Tématem duchovních zamyšlení i společných debat bude především blížící se 
svátost biřmování a křesťanská dospělost jako taková. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. 
Podrobnosti a praktické informace budou zaslány účastníkům emailem. 

Kontat: muchova@farnostsalvator.cz 
 

ENNEAGRAM V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH – 28.3. 2015  9.30 – 17.00 

 Jednodenní kurz. 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 jisti svým ennea-
typem. 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: 1600 Kč/pár (v případě nízkopříjmových 
párů lze domluvit individuálně slevu). Přijímáme již pouze náhradníky. 

FRANTIŠEK BLÁZEN – NEDĚLE 8.3. OD 15.15             
Již podruhé provede herec Jan Horák v salvátorské sakristii svou autorskou one-man show 
inspirovanou narativním divadlem Daria Fo a Františkánskými prameny. 
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„Když František kázal, tak při tom tančil a zpíval, 
proto je i vyprávění o Františkovi roztančené a roze-
zpívané. Byl to svým způsobem extremista; když 
plnil svoje poslání, tak nešetřil tělo, a tak se taky 
snažím moc nešetřit a zkoumat hranice svých sil. 
Vyprávění legend bylo u samého počátku evrop-
ského divadla, tak se inspiruji u jarmarečních vypra-
věčů a u začátků commedia dell arte a hledám vy-
jádření, které je zábavné pro dnešního diváka. Mám 
totiž pocit, že vyprávění příběhů mezi lidmi ubývá, a 

tak chci vyprávět,“ říká autor a protagonista neobvyklé step, body‐drum show o životě           
a smrti „chuďáska z Assisi“. 

MgA. Jan Horák (*1982) Herec, absolvent DAMU, žák Jaroslavy Adamové, Věry Galatíko-
vé a Ladislava Mrkvičky. 2007 – 2013 členem souboru Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti. Nyní na volné noze. Hraje na saxofon, klarinet, kytaru, učí se na akordeon. Příleži-
tostně spolupracuje jako lektor herectví a jevištního pohybu (umělecká skupina OLDstars, 
DDM Praha 3 – Ulita apod.) Angažuje se v nezávislých projektech. Nyní žije v bývalém au-
gustiniánském klášteře v Roudnici nad Labem, o který se stará. 

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ U NEJSV. SALVÁTORA 2015 - ČTVRTKY OD 19.30 

Premiéra cyklu postních zamyšlení, ke kterým jsme pozvali několik zajímavých hostů, se 
inspiruje tradicí postních kázání a letošní uměleckou intervencí Michala Škody. Konat se 
bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19:30 hodin. Setkáme se u 
kropenek u vstupní mříže kostela.   

čtvrtek 26. února – Martin Bedřich, literární historik 

čtvrtek 5. března – Scarlett Vasiluková Rešlová, vědec a vysokoškolský pedagog 

čtvrtek 12. března – Petr Beneš CSsR, kněz, exercitátor se zájmem o literaturu a umění 

čtvrtek 19. března – Benedikt Mohelník OP, teolog a provinciál dominikánů 

čtvrtek 26. března – Martin Staněk, religionista a pastorační referent 

Vybraná zamyšlení hudebně doprovodí 
Robert Hugo, titulární varhaník u Nejsv. Salvátora. 

 

DEBATNÍ SETKÁNÍ S MICHALEM ŠKODOU – NEDĚLE 15.3. OD 21.00   

Od Popeleční středy se prostor salvátorského kostela proměnil postní intervencí Michala 
Škody. Instalace propojuje venkovní 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. 

Debata s autorem, rektorem kostela Mons.Tomášem Halíkem a architektkou Pavlou 
Melkovou, ředitelkou Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy proběhne     
v sakristii kostela po večerní bohoslužbě v neděli 15.3.  Večerem bude provázet kurá-
tor Norbert Schmidt. 

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 



4 

 

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. 
 

INSTALACE KŘÍŽE STANISLAVA KOLÍBALA  

Instalací kříže nad oblouk ze smíšeného zdiva, pod kterým se sestupuje do salvátorské 
krypty se symbolicky dokončila rekonstrukce tohoto prostoru, která proběhla v roce 2004.  

 
 
 Dlouho jsme váhali, koho s tímto subtilním úkolem oslovit. Na základě zkušenosti s postní 
intervencí připomínající prorockého teologa kříže františkána Bonaventuru Boušeho v roce 
2011 jsme se nakonec rozhodli pro Stanislava Kolíbala. Ten na návrhu poměrně drobného 
kříže pracoval s přestávkami více jak dva roky. Vzniklo několik variant, než se ustálila 
výsledná verze ve své tvarové, materiálové a výrazové jednoduchosti.  
 Kolíbal se inspiroval historickými vzory předgotických křížů, které pracovali s motivem 
rozšíření konců ramen, kde byly umisťovány další symbolické malby související s tématem. 
Předlohu mu poskytla italská kniha I primitivi dell´arte benedettina a Giotto s fascinujícími 
černobílými reprodukcemi. S tímto motivem však Kolíbal pracoval zcela po svém, otočil 
rozšířený konec o devadesát stupňů, aby tak dosáhl i potřebného odstupu a vymezení 
vlastního exaktního kříže od nehomogenní hrubé stěny sestávající z úlomků cihel                 
a kamenů. Zároveň se tak na stěně prokreslil i hluboký ostrý stín způsobený bočním 
světlem, který celku dodává potřebnou dynamiku a hloubku. Kolíbalův kříž nemá korpus, 
pro základní sdělení dramatické události ukřižování autorovi plně stačí kontrast teplého 
živého podkladu stěny, hry světla a přesného tvaru nového kovového kříže.  
Boční plochy „patek“ ukončující ramena kříže jsou ztlumené do tmavě šedé barvy, září jen 
tenké vyleštěné hrany obrácené jak břity proti divákovi. Povrch samotného nerezového kříže 
ponechal umělec v původní barvě materiálu, jen ho vlastní rukou jemným zbroušením 
zmatnil. Neostré zrcadlení povrchu se tak rozehrává ve své jemné – fotografií 
nezachytitelné – proměnlivosti právě při pohybu, průchodu po schodech dolů do vlastního 
prostoru krypty. Zrcadlení tak naznačuje jak konkrétní prostor, který se rozprostírá v 

http://www.c-budejovice.cz/cz/turistika-a-volny-cas/ducb/stranky/galerie-soucasneho-umeni.aspx
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místnosti za tímto znamením umístěným nad průchodem ve zdi, tak ale i jiný fiktivní prostor 
za vlastní reflexní rovinou vertikály a horizontály kříže.  
Norbert Schmidt  
 
Stanislav Kolíbal (* 1925) patří již dlouho ke klíčovým osobnostem naší výtvarné kultury a 
je jedním z mála těch, jejichž tvorba je uznávána i na mezinárodní scéně. Jeho dílo je od 
počátku tvořeno komplementaritou kresby a sochy, plošného a trojrozměrného vyjadřování. 
Více na www.farnostsalvator.cz  
 

FILMOVÝ KLUB: DVA DNY, JEDNA NOC/DEUX JOURS, UNE NUIT – STŘEDA  18.3. 19.00 

Režie: bratři Dadennovi, Belgie – Itálie – Francie 2014, francouzsky, české titulky, 95 min. 
 

Sandra pracuje v místní solární elektrárně a zotavuje se z 
depresí, které byly důvodem její časté absence v práci. Vedení 
společnosti nemá zájem o takovéto zaměstnance, avšak nechce 
vystupovat ve zlém světle. Finální rozhodnutí o Sandřině osudu 
tak nechává na jejích kolezích, kteří mají určit, zda Sandra o práci 
přijde anebo ne. Ta se však nevzdává a během dvou dnů  
a jedné noci se snaží přesvědčit kolegy, aby se rozhodli v její 
prospěch. 
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. 
Předprodej v pokladně MKP (po – pá od 14 do 20 hod.), tel.: 222 113 425, 222 113 377, 
online rezervace: www.mlp.cz. 

 
VÝLET SPOLKU CESTA: PAMÁTNÍK VOJNA U PŘÍBRAMI – NEDĚLE 22. BŘEZNA  

 
V březnu navštívíme Památník Vojna - autenticky dochovaný 
vězeňský areál, svého druhu ojedinělý ve střední Evropě. 
Tento původně zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, 
situovaný mezi bývalými uranovými šachtami, sloužil v 
období 1949–1951 jako tábor nucených prací a následně do 
roku 1961 jako vězeňské zařízení pro politické odpůrce 
komunistického režimu. Expozice seznamují s perzekucí po 
únoru 1948, protikomunistickým odporem a přibližují dějiny 
uranového hornictví. 

Do tábora Vojna vyrazíme od nádraží v Příbrami, kde se nachází první zastavení naučné 
stezky. Po prohlídce areálu se vydáme okolo bývalých dolů zpět a putování zakončíme na 
Svaté Hoře, kam přicházeli propuštění vězni poděkovat za přežití. Cesta je dlouhá cca 
15km.  
Sraz je v neděli 22. března 2015 v 8.15 na autobusovém nádraží Na Knížecí, nástupiště 7 
směrem na Příbram. Odjezd autobusu je v 8:30! Předpokládaný návrat do Prahy je v cca 
17 hodin. Moc prosíme, hlaste se předem na emailu: spolekcesta@email.cz  Za výletní 
spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková. 
 

CYKLUS KLEMENTINSKÝCH BAROKNÍCH VEČERŮ 

KONCERT J.S.BACH: PAŠIJE PODLE SV. JANA BWV 245 – BÍLÁ SOBOTA 28.3. 19.00 

http://www.mlp.cz/
http://www.mlp.cz/
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Zrcadlová kaple Klementina. Účinkují: Marie Fajtová, Sylva Čmugrová, Jaroslav Březina, 
Jaromír Nosek, David Nykl a komorní sbor Canticorum Iubilo, Capella Regia Praha, řídí Ro-
bert Hugo. Vstupenky hodinu před koncertem na večerní pokladně. 

 

VELKOPÁTEČNÍ ORATORIUM 3.4. CCA 21 HOD. 
Po skončení bohoslužby cca ve 21 hodin provede soubor Capella Regia Velkopáteční orato-
rium - Johan Adolph Hasse: Poutníci u hrobu Vykupitele. Řídí Robert Hugo. V přímém pře-
nosu Čro3 Vltava. 
 

KONCERT K POCTĚ JANA JAKUBA RYBY – BÍLÁ SOBOTA 4.4. 17.00 

Program: J.J. Ryba: Stabat Mater a Pašijové oratorium. V podání souboru Capella Regia 
Praha, řídí Robert Hugo. Vstupenky hodinu před zahájením koncertu u vchodu do kostela. 
 

KONCERT NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 6.4. 18.00 

Varhanní recitál v podání Gillese Leyerse (Lucembursko). Vstupenky hodinu před zaháje-
ním koncertu u vchodu do kostela. 
 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA  

Farní knihovna obsahuje 1 472 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 internetových stránkách farnosti. 
Do knihovního fondu bylo nově zařazeno druhé vydání knihy Dvojí tvář lenosti          
od autorky Kateřiny Lachmanové. Kniha z produkce Karmelitánského nakladatelství        
se zabývá duchovní leností a je určená všem typům lenochů, překvapivě i lenochům 
chronicky přepracovaným. 
Těšíme se na vaši návštěvu!  
Knihovnice Adéla, Irena, Kristýna, Markéta, Petra a Rita. 
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 

 

PR AVIDELNÁ SETKÁNÍ  

STŘEDEČNÍ  RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7 hodin se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství 
k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech.        
Po skončení (cca v 8 hodin) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné 
začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup přes sakristii z průchodu do 
Klementina. Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, tel. 
603 323 591 

 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ SE ZPĚVY Z TAIZÉ 
 

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 
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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 březnu  schola doprovodí 
úterní bohoslužbu 3.3. skladbami salvátorských autorů. 

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 30.3. OD 9.30 DO 12HOD 

Během pravidelných setkání na Karmelu (Karmel Edith Stein,Jinonická 22, Praha 5), 
zaměřených vždy na konkrétní téma (workshop, přednáška, beseda s odborníkem) je 
zajištěno částečné hlídání dětí, 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 posílejte na mail fassati@farnostsalvator.cz Příspěvek pro 
hostitelský dům: 50 - 100Kč. 

 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ 14.3. A 11.4. OD 9 DO 17HOD 

V Kurzu efektivního rodičovství se rodiče seznámí s problematikou výchovy svých dětí, 
prodiskutují výchovné problémy a pod vedením zkušené lektorky Julie Žemlové si osvojí 
užitečné a praktické metody a techniky, získají tipy a podněty pro výchovu svých dětí. 
Program pomáhá rodičům:  

 lépe rozumět svým dětem, 
 vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti, 
 správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, 
 řešit konflikty a předcházet špatnému chování. 

Lektor: Mgr. Julie Žemlová. Přihlášky na fassati@farnostsalvator.cz, poplatek dle počtu 
účastníků (cca 1000 Kč). Více zde: http://efektivnirodicovstvi.webnode.cz/ 

 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Z Popelce umělců 2015                                                                  (foto 1-4 Petr Neubert) 
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Postní instalace Michala Škody během popeleční mše sv.  
 

 

Autor postní instalace Michal Škoda s Mons.Tomášem Halíkem a kurátorem Norbertem 
Schmidtem 
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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. 3., pondělí, 19.00, PoVyK Svobodní na periferii - Marek Macák a Zuzana Vačkářová. 
Život svobodných je pro dnešní církev i společnost velkým otazníkem. Jde přitom o důležité 
téma, kterému se Písmo ani Boží království nikdy nevyhýbalo. Jaké je místo svobodných lidí 
v církvi? Je to pouze předběžný stav, než si člověk najde vysněného partnera či partnerku, 
anebo jde o něco víc? Jaká jsou požehnání a rizika svobodného života, jaký je jeho vztah     
k sexualitě, odpovědnosti, rodinnému životu a k nebi? 
Marek Macák - pracuje na psychiatrické klinice VFN v Praze, učí psychologii a pastoraci 
na Evangelikálním teologickém semináři a v dalších institucích, člen Rady Odboru 
mládeže BJB v ČR. 
Zuzana Vačkářová - Pracovala 9 let jako vychovatelka v přímé péči o lidi s mentálním 
postižením, nyní jako pastoračně - misijní pracovník BJB ve Vysokém Mýtě. 
 
4. 3., středa, 19.00, Zahajovací mše letního semestru 
Studentská mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí. Po mši bude následovat veselá hra - 
"staň se náčelníkem VKH". 
 
9. 3., pondělí, 19.00, Duchovní večer s Petrem Vackem 
Jako vždy, ve Studentském centru na Sabinově 4. 
 
11. 3., středa, 19.00, Studentská mše 
Celebrovat mši bude host z ostravsko-opavské diecéze p. Michal Jadavan, který nám po 
mši bude povídat na téma: Otcovství. Jako vždy, u sv. Ignáce na Karlově náměstí. 
 
12. 3., čtvrtek, 20.00, Čajovna s vyprávěním o semestru v Kanadě 
Přijďte ochutnat sypaný čaj z Kanady a javorový sirup. V nabídce také vaše oblíbené 
sypané čaje. Pohoda, něco na zub, deskovky, dobré čaje a kamarádi v Sabinově 4. 
 
16. 3., pondělí, 19.00, PoVyK Svědomí - Jaroslav Lorman 
Postní doba je pro lidi žijící křesťanskou vírou dobou, kdy se pozornost zaměřuje na 
naše svědomí. Snažíme se ztišit, odříci si některá vnější lákadla a ponořit se více na 
hlubinu, kde je zřetelněji slyšet vnitřní hlas, který nás vede k sebereflexi a vnitřní 
proměně… Dnes je tento fenomén předmětem neurofyziologického zkoumání, zkoumali 
ho filosofové, sociologové… Heidegger odmítal představu, že onen hlas svědomí 
pochází zvenčí, ale zároveň vnímal, že jím volně nedisponujeme, není naší činností.  
Jak tedy najít společný průsečík různých názorů v dnešní pluralitní společnosti? 
Jaroslav Lorman - teologický etik a překladatel. Vystudoval latinu, němčinu a teologii na 
UK v Praze. Na katolické teologické fakultě přednáší teologální etiku a antropologii. 
Zaměřuje se na specificky křesťanskou "mravnost" a manželskou etiku. 
 
23. 3., pondělí, 19.00, Duchovní večer s bratrem Milanem o kapucínské spiritualitě 
Jako vždy, ve Studentském centru v Sabinově 4. 
 
26. 3., 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 (18., 25.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00. 
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SAL V ÁTORS KÁ DUCHOV NÍ  CV I ČE NÍ  V  KOLÍ NĚ  
(BŘEZ EN –  SRPE N 2015) 

 
Zde najdete již kompletní seznam exercicií až do konce srpna. Pro velký zájem jsme 
nově přidali navíc jeden kurz s enneagramem (kurz 083), troje kontemplativní 
exercicie (kurzy 090, 100 a 103) a nyní také kurz umění klasické fotografie (kurz 092). 
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 
Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč. 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. 

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 
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včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč. Na 
tento kurz přijímáme již jen náhradníky. 

 
Kurz 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. 

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. 

Kurz 090 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní) 

5.-10.5. 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. 
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NOVĚ PŘIDANÝ KURZ!  Kurz 092: Umění klasické fotografie v kolínském klášteře  

(4 dny) 20.-24.5.2015, středa 18.00 až neděle 15.00 

Praktický kurz klasické černobílé fotografie pro každého. Intenzivní kurz vedený dvěma lek-
tory pro malou skupinu max. 12 účastníků. Účastník si vyzkouší a naučí se celý fotografický 
proces, tedy fotografování klasickým fotoaparátem, vyvolávání filmů, kontakty, zvětšování 
fotografií a základní techniky práce v temné komoře. Pomůžeme vám lépe se dívat, lépe 
fotit a objevit fascinující svět temné komory a stříbrného procesu. Můžete si přivést vlastní 
fotoaparát nebo filmy, ale na místě budou k dispozici kvalitní fotoaparáty a veškeré fotoma-
teriály (filmy, papíry, chemie) v ceně kurzu. Kromě nových dovedností si hrdě odvezete 
vlastnoručně vyfocené a vyvolané filmy a fotografie. 

Kurz povede fotograf Peter Reichel a Petr Vacík SJ. Cena: ubytování s plnou penzí 2 360 
Kč, kurzovné a materiály 3 200 Kč. Přihlášky, podrobnosti a dotazy na adrese 
meditace@farnostsalvator.cz. 
 
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. 

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 na 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 100 Kontemplativní exercicie (7 dní) 

24.-31.7. 2015, pátek 18:00 až pátek 15.00 
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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. 

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.  
 

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
 
C O  N AB Í Z Í  K AR M E L  V  B Ř E Z N U  ( K R O M Ě  P R AV I D E L N É H O  P R O G R A M U )   
  

11. 3. (st) 19h Četba z duchovních klasiků: Temná noc. 
15. 3. (so) Jednodenní rekolekce s filmem. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a 
sestry karmelitky. 
23. 3. (po) Vernisáž výstavy obrazů Petry Šukové. Po pravidelné eucharistické oslavě, 
která začíná v 19h zahájíme výstavu mladé české výtvarnice. 

 
VÝHLEDOVĚ: 

30. 4. – 3.5. Překážky při rozlišování povolání 

Poslední předprázdninové setkání z cyklu rozlišování povolání pro dívky od 20 do 35 let, 
které zvažují volbu zasvěceného života i pro ty, které se zajímají o proces rozlišování 
vlastního povolání. I když se nejedná o klasické rekolekce v tichu a mlčení, důraz je kladen 
na osobní a společnou modlitbu s cílem prohloubit vztah s Bohem a lépe poznat sama sebe. 
V rámci duchovní četby se budeme věnovat vnitřním překážkám na cestě rozlišování 
s ohledem na poznání vlastních tužeb a obav, falešných představ o Bohu apod. Součástí 
víkendu jsou osobní rozhovory, modlitba, společná liturgie, práce.  
Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Další informace: 
karmelitky@gmail.com, nebo na tel. čísle 732 708 595. 
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Po 

 

19.00 

 

Eucharistie + agapé  
Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle 
liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích. 
Eucharistii předsedají Libor Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Pavel Pola 
OCD nebo Prokop Brož (KTF UK). Nejen pro univerzitní studenty 

20.00 
Dialogy (u) karmelitek 
Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které 
s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání. 

St 18.00 
Eucharistická oslava  
Celebruje Petr Glogar OCD, Václav Ventura (KTF UK). 
Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity.  

Čt 19.00 
Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel  
Cyklus duchovní četby - 1 krát měsíčně 

 

Kudy na Karmel: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první 
ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22). 

Podrobnější informace k jednotlivým akcím a aktualizace na daný měsíc najdete na 
www.cestanahoru.org, případně na adrese karmelitky@gmail.com či na tel. 257 21 24 26 
(sestra Denisa). Vedle uvedených akcí je možné přijet individuálně strávit den (pro 
vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-
Košíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní 
rekolekce.  
 

Z  K ALENDÁŘE FARNOSTI   

B O H O S L U Ž B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S  
 

Neděle  
14.00 mše sv. 

20.00 mše sv. 

Úterý  

17.00 – 18.30 
duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ, zpovědní místnost ve 
věži) 

17.00 – 18.30 duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, Krypta) 

19.00 mše sv. 

20.15 – 21.00 duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 
adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního 
rozhovoru 

 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M             
 

Úterý  

17.00 Pravidelná zkouška scholy 

18.30 – 19.00 
20.00 – 20.30 Výpůjční doba knihovny 

20.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF) 

20.15 Kurz Základy víry (Mons. Tomáš Halík a další) 

http://www.cestanahoru.org/
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20.15 – 21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19.00 Modlitební setkání v Kryptě 

Čtvrtek 19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P-7) 

 20.00 – 21.30 Výpůjční doba knihovny 

Neděle 
19.30 – 20.00 
21.00 – 21.30 Výpůjční doba knihovny 

 

D A L Š Í  P R O G R A M - B Ř E Z E N  2 0 1 5  

1.3. Ne 20.00 Bohoslužba na úmysl slovenského arcibiskupa R. Bezáka 

5.3. Čt 19.30  Postní zamyšlení - Scarlett Vasiluková Rešlová 

8.3.  Ne 15.15 
František blázen (autorská one-man show herce Jana Horáka) -     
sakristie 

12.3. Čt 19.30  Postní zamyšlení - P. Petr Beneš CSsR 

15.3. Ne 
14.00  Sbírka na charitní činnost v diecézi 

21.00  Debatní setkání s Michalem Škodou (sakristie) 

18.3. St 19.00  Filmový klub: Dva dny, jedna noc (Sál Městské knihovny) 

19.3. Čt 19.30  Postní zamyšlení - P. Benedikt Mohelník OP 

22.3. ne 
   Výlet spolku Cesta: Památník Vojna u Příbrami 

21.15  Kafe po mši 

26.3.  čt 19.30  Postní zamyšlení - Martin Staněk 

28.3. so 19.00 
 Koncert J.S. Bach: Pašije podle sv. Jana (Zrcadlová kaple 
Klementina, účinkuje R. Hugo a Capella Regia) 

29.3. ne 
14.00  Květná neděle. Obřady začínají na nádvoří Klementina 

20.00  Květná neděle. Bohoslužbu doprovodí Michal Rataj a hosté 

 

V E L I K O N O C E  2 0 1 5  

1.4. St 17.00 
Kající bohoslužba s možností svátosti smíření a duchovního 
rozhovoru 

2.4 Čt 18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně 

3.4. Pá 19.00 Velkopáteční obřady (POZOR! O hodinu později než obvykle) 

21.00 Velkopáteční oratorium 

4.4. So 
18.30 - 20.00 Přípravné obřady katechumenů 
21.00 - 24.00 Velikonoční vigilie. Mše svatá se křtem katechumenů 
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