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Vážení a milí, 
Vstupujeme do Svatého týdne, blíží se vrchol liturgického roku a ti z nás, kdo se stále ještě 
nerozhodli o tom, jakže se vlastně letos budou postit – jestli to bude maso po celou dobu 
postní nebo jen v pátky, cigarety či alkohol stále nebo s výjimkou nedělí….. ti mohou 
s hrůzou i úlevou zjistit, že toho již mnoho nestihnou, že už to stejně vlastně nemá cenu, no, 
zkrátka příští rok už to určitě bude lepší.  
Omyl!  Výzva apoštola Pavla z textů Popeleční středy „teď je ten čas příhodný, teď je ten 
čas spásy“ neukazuje na situaci okolo roku 54 po Kristu (to už jsme propásli), ale ani jen 
k Popeleční středě (to jsme letos již také propásli), ona totiž ukazuje na jakýkoliv okamžik 
lidského života! Tak a je to a nemáme výmluvy, přátelé. Doba příhodná, správný čas (řecky 
kairos) je tu totiž stále jako nabídka k obrácení, ke konverzi. Obrácení, to není jednotlivý 
uzavřený okamžik lidského života, který se již kdysi v našem životě odehrál a pomalu se 
vyčerpává jeho prvotní energie („ach kéž bychom měli vaši čerstvou víru!“, naříkáme často 
při pohledu na nadšené konvertity, nořící se do vln hluboké křtitelnice), v konverzi jde o 
neustálou renovaci, re-kreaci, rekontextualizaci, reinterpretaci našeho života. Jde o šanci 
znovu číst svůj život (re-legere, nové čtení jako možný základ slova religio – náboženství), 
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znovu se zaposlouchat do Božího tichého volání a znovu se k Bohu vracet. Jistě jsou 
v životě okamžiky k tomu zvlášť vhodné a jaksi od přirozenosti připravené – okamžiky určité 
disbalance, ztráty rovnováhy - doba adolescence, krize středního věku, bolestné události – 
nemoc, smrt blízkého člověka, radostné události - svatba, narození dítěte… kdy znovu 
zkoumáme a revidujeme samé základy našeho života, naše směřování, základní rozhodnutí 
(jak by řekl Karl Rahner). Ovšem jak zjišťujeme, v těch chvílích našich dalších životních 
obrácení nejde jen o pouhý morální obrat („já už bud hodný Pane Bože“), to by bylo příliš 
zploštělé chápání. Kanadský teolog Bernard Lonergan nám říká, že v konverzi jde 
především o „nadpozemské zamilování se do Boha“. Zamilovat se do Boha! Pak ji totiž 
teprve mohu chápat jako celostní a celoživotní angažovanost, ne jen jako dílo prchavého 
okamžiku. Bůh a člověk jako snoubenec a snoubenka – o tom je přece celá Píseň písní. 
Tedy na prahu Svatého týdne můžeme tiše doufat, že i letošní Velikonoce pro nás budou 
novým začátkem, dobou, kdy se naše víra znovu rozhoří. 

 

 

Martin Staněk 
  

AKTU ALITY  

 FILMOVÝ KLUB: VEČER S JANOU ŠEVČÍKOVOU – STŘEDA  1. DUBNA OD 19.00 

Autorka filmu „ Opři žebřík o nebe“, který momentálně běží v českých kinech, osobně 
představí v knihovně své dva předchozí snímky, studentský film Piemule (Československo 
1984, 43 min.) a dokumentární snímek Starověrci (ČR 2001, 46 min.), ve kterém během 
pěti let režisérka časosběrným způsobem zaznamenávala život lidí přísné víry, žijících v 
rumunské vesnici u dunajské delty. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, 
Ph.D.  Host večera Jana Ševčíková.  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    

 

SV ATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 2015  U  SALVÁTOR A  
 

 

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, 
který slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě 
Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný 
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si 
zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, 
cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci 
(odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost 
víry (Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o 
první neděli Velikonoční. Doba Velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého 
(Letnicemi). 
 
 

Květná neděle  29.3. 

Mše sv. začíná na II. nádvoří Klementina (vstup z Karlovy ulice nebo z Mariánského 
náměstí), kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - 
jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje mše běžným 
způsobem, na místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se 
pokleká.   

14.00  Mše sv. se svěcením ratolestí   
20.00  Mše sv. se svěcením ratolestí. Zazní moderní elektroakustická hudební performance 
Michala Rataje  Ars Acustica Palmarum, rámující klasické chorální nápěvy. 

http://www.mlp.cz/
http://www.farnostsalvator.cz/clanek/1930/ars-acustica-palmarum-2015#.VRCLnfmG-4c
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Úterý 31.3. 20.00  Přednáška o liturgii Velikonoc (M.Staněk). V sakristii. 

 

Středa 1.4. 17.00 Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností svátosti 
smíření nebo duchovního rozhovoru (v sakristii). K dispozici budou všichni naši farní kněží s 
výjimkou P. Jana Regnera. 

 

Zelený čtvrtek  2.4. 
 

18.00  Mše sv. na památku Večeře Páně  
Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad 
mytí nohou (ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí do katolické církve s biřmováním. Sv. 
přijímání je tentokrát podobojí způsobou, přistoupí k němu poprvé i ti, kdo se rok a půl k této 
svátosti připravovali. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku.  
 

Po krátké přestávce zde bude následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova 
evangelia a zpěvy z Taizé. 
 

Velký pátek  3.4. 
 

19.00  Velkopáteční obřady s uctíváním kříže 
Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při 
zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí 
zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se 
ti, Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe 
a s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická 
bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.  
Vzhledem k omezené časové dotaci přímého přenosu ČRo prosíme návštěvníky, aby hlavní 
váhu osobní adorace kříže, která je pro mnohé nejsilnějším momentem liturgického roku, 
přenesli do lavice a při veřejném obřadu opravdu jen krátce poklekli. Děkujeme za 
pochopení. 

 

21.00  Oratorium u Božího hrobu. Johann Adolf Hasse - I Pelegrini al Sepolchro. Sbor a 
orchestr - Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo. Vstup volný.  
 

19.00 - 22.00 Přímý přenos ČRo Vltava 
 

Bílá sobota  4.4.  
 

17.00 Kostel Nejsvětějšího Salvátora. Koncert barokní hudby: Pocta Jakubu Janu Rybovi. 
Sbor a orchestr Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo. 
 

21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení  
Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho 
kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí 
oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele 
na trojí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po příchodu do setmělého 
kostela začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte 
se devět čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní 
varhany a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos bude 
pokřtěno a biřmováno 66 dospělých katechumenů. Celé shromáždění také obnoví své 
křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí 
po půlnoci. 
 

Neděle Velikonoční  5.4. 
 

14.00 a 20.00  Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít děti. 
 

http://klementinumbaroque.cz/?page_id=116
http://www.rozhlas.cz/_zprava/1470428
http://klementinumbaroque.cz/?page_id=123
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Pondělí Velikonoční  6.4. 
(nekonají se bohoslužby) 
 

18.00  Kostel Nejsvětějšího Salvátora. Varhanní recitál Gillese Leyerse (Lucembursko). 
Vstupenky hodinu před zahájením koncertu u vchodu do kostela. 
 

Středa Velikonočního týdne  8.4. 
 

18.00 Kostel Nejsvětějšího Salvátora. Velikonoční koncert pro Bohuslava Balbína. 
Účinkuje Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo. 

  
3. neděle Velikonoční  19.4. 
 

14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. 
 

5. neděle velikonoční 3.5.  
 

18.00 Kostel Nejsvětějšího Salvátora. Surrexit Christus, Alleluja. Ensemble Versus – dir. 
Vladimír Maňas, Robert Hugo – varhany. 
 

VELIKONOČNÍ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY – KLEMENTINSKÉ BAROKNÍ VEČERY 

Již potřetí se ve velikonočním období bude v kostele Nejsv. Salvátora (a v Zrcadlové kapli 
Klementina) konat cyklus Klementinských barokních večerů, který přináší barokní hudbu 
spjatou se Svatým týdnem a Velikonocemi. Stejně jako loni budou koncerty zaměřeny na 
oratorní i komorní hudbu a budou mít zajímavé mezinárodní obsazení. Pořádá Pražská 
umělecká kancelář ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Zlevněné vstupenky pro 
salvátorské farníky budou k dispozici v sakristii. Těší se na vás Capella Regia Praha a 
Robert Hugo.  Více: www.klementinumbaroque.com   
Kromě koncertů uvedených výše ve velikonočním programu kostela Nejsv. Salvátora:  
 

11. dubna  18.00 – Zrcadlová kaple Klementina 
Komorní koncert u Václava Morzina a Františka Šporka. Antonio Vivaldi, Johann Sebastian 
Bach a pražští barokní skladatelé. Lucie Sedláková Hůlová, Viktor Mazáček – housle, 
Capella Regia Praha. 
 

25. dubna 18.00 – Zrcadlová kaple Klementina. Hudba pražských jezuitů. 
Účinkuje Capella Regia Praha. 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POST FARNÍ ASISTENTKY 

Vyhlašujeme výběrové řízení na post farní asistentky. Jedná se prozatím o roční zástup za 
rodičovskou dovolenou do března 2016, nikoliv o smlouvu na dobu neurčitou. Nicméně je 
možné, že se zástup o cca dva roky prodlouží. Výši úvazku je možné dohodnout, 
požadujeme však minimálně třičtvrteční (4 dny v týdnu) či celý.  
Nabízíme práci ve velmi inspirativním prostředí, velmi vstřícný pracovní kolektiv, možnost 
paralelního vzdělávání, částečné úpravy pracovní doby dle potřeby. Náplň 
práce: personalistika, organizace farních akcí, vedení matrik, farní administrativa, 
farní zpravodaj, knihkupectví, koordinace dobrovolníků atd. 

Požadujeme znalost církevního prostředí obecně, organizační a komunikační schopnosti, 
jazykové a stylistické dovednosti, občasnou časovou flexibilitu a především orientaci v 
církvi. Zásadní podmínkou však je znalost Akademické farnosti Praha a  vnitřní soulad 
adepta s jejími vizemi. Životopis a motivační dopis posílejte do pátku 10. dubna na adresu 
stanek@farnostsalvator.cz. Osobní pohovory budou probíhat průběžně dle dohody. Nástup 
co nejdříve. 

http://klementinumbaroque.cz/?page_id=15
http://klementinumbaroque.cz/?page_id=15
http://klementinumbaroque.cz/?page_id=15
http://klementinumbaroque.cz/?page_id=15
http://klementinumbaroque.cz/?page_id=88
http://klementinumbaroque.cz/?page_id=111
http://www.farnostsalvator.cz/salvatore
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Tímto chceme i poděkovat Janě Pláteníkové za vše, co do naší farnosti vnesla 
dobrého při své práci na postu farní asistentky a popřát jí vše dobré v další práci. 

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2015 

Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován 
jako hromadná příprava snoubenců ke svatbě. 

Letos začínáme 21. dubna, přednášky budou pokračovat až do 2. června vždy v úterý od 20 
hodin. Jedinou výjimkou je úterý 12. května, kdy se z důvodů avizované přednášky Anselma 
Grüna kurz nekoná. Setkání budou probíhat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Mezi 
letošními přednášejícími jsou ThLic. Jaroslav Lorman Th.D., P. Marek Orko Vácha Ph.D., 
Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit 
kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, 
bioetiky, na řadu přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat 
potvrzení o absolutoriu.  Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy 
kůže, náboženství, farnosti či diecéze. Doporučené zápisné formou daru: 300 Kč/pár. 
Přihlásit se lze online formulářem, který naleznete na webu. 

 
VÝLET SPOLKU CESTA: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ A HRAD LEMBERK – SOBOTA 11. 4. 
 

Dubnové putování spolku Cesta povede do Jablonného v 
Podještědí a na hrad Lemberk, do míst nerozlučně spjatých se 
jménem sv. Zdislavy, svatořečené papežem Janem Pavlem II 
před 20ti lety v Olomouci. Za sv. Zdislavou se vydáme 
zdánlivě předčasně (oficiální hlavní pouť se koná 30. května) 
za časného rána autobusem Student Agency v 7:00 v sobotu 
11. 4. 2015 z Prahy Černého Mostu.  
Navštívíme hrad Lemberk (komentovaná prohlídka), a po 
krátkém, cca 5 km putováním se zastávkou u studánky sv. 

Zdislavy, také Baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy a kryptu s hrobem sv. Zdislavy 
(komentovaná prohlídka a společná modlitba). 
Sraz je v sobotu 11. dubna 2015 v 6.45 na autobusovém nádraží Černý Most, nástupiště 6 
společnosti Student Agency. Odjezd autobusu do Liberce je v 7.00. Předpokládaný návrat 
do Prahy je v cca 19.05. 
Jízdenky na autobus Praha – Liberec - Praha si, prosíme, zajistěte každý sám předem! 
Doporučený zpáteční spoj Student Agency Liberec – Praha v 17:45 ze stanice Liberec 
autobusové nádraží. Předpokládané náklady: Cestovné cca 300 Kč (autobus + vlak) 
Vstupné 120 Kč (Lemberk) + 50 KČ (Bazilka sv. Vavřince a sv. Zdislavy + krypta). Podrobný 
itinerář bude k dispozici na webových stránkách farnosti. Moc prosíme, hlaste se předem na 
emailu: spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková. 
 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KE DNI ZEMĚ 21.4. 19.00 

Již tradičně se setkáme s bratry a sestrami z jiných církví v rámci oslavy Dne Země – dne, 
který křesťané chápou jako svůj díl odpovědnosti za stvoření. V rámci ekumenické 
bohoslužby slova promluví kazatel Obce křesťanů Mgr.Milan Horák, hudebně doprovodí 
sbor Gabriel. Pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s naší 
farností. 

 

VÍKEND MYSTAGOGIE (NEJEN) PRO ABSOLVENTY BIŘMOVÁNÍ   

Pátek - neděle  15.-17.5. 2015, Jiřetín pod Jedlovou 

mailto:spolekcesta@email.cz
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Pro biřmovance, letošní i bývalé, opět pořádáme mystagogický vikendový program v Jiřetíně 
pod Jedlovou. Jak název napovídá, budeme se zabývat mysterii (tajemstvími) křesťanské 
viry z praktického stránky, na programu budou meditace, debaty a procházky okolní příro-
dou. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Podrobnosti a praktické informace budou zaslány 
účastníkům emaiem. Kontakt muchova@farnostsalvator.cz 

 

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, Salve a Universum. Aktuální seznam knih je 
umístěn na internetových stránkách farnosti. 
 
Novinkou v knihovně je kniha „Měl jsem štěstí na lidi“ vydaná v roce 2014 
v nakladatelství Vyšehrad. Kniha psaná formou rozhovoru Josefa Beránka s Václavem 
Vackem je vyprávěním P. Vacka o dětství a studiích v době normalizace, o začátcích v 
kněžském životě… i o změnách vedoucím k současnosti.  
Těšíme se na vaši návštěvu!  Knihovnice Adéla, Irena, Kristýna, Markéta, Petra a Rita 
 

Výpůjční doba: Ut 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 

 

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 POZOR! VE SVATĚM TÝDNU SE RANNÍ CHVÁLY NEKONAJÍ. 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ SE ZPĚVY Z TAIZÉ (NEKONÁ SE VE SVATÉM TÝDNU) 
 

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 březnu  schola doprovodí 
bohoslužbu v úterý 14. dubna velikonočním programem. 
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TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě našeho kostela. Nejedná 
se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci 
v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít.  

Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali 
na exerciční adresu: meditace@farnostsalvator.cz 

 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do 
programu Lazara Betánie. Program nabízí sportovní vyžití pánům  
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. V zimní sezóně 
se scházíme v tělocvičně ZŠ Umělecká, P7 od 19 hodin. Další 
podrobnosti najdete na www.lazar.borec.cz Kontakt: Honza Márton 
739 640 878  info@lazar.borec.cz 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK 

Chcete podniknout něco zajímavého, prožít duchovní zážitek, seznámit se s novými lidmi 
anebo si jen odskočit večer na pivo? Zkuste někdy zabrousit k nám! 
 

1. 4., středa, 18.15, Křížová cesta 
Křížová cesta u sv. Ignáce s Jendou Regnerem, SJ. 
 

1. 4., středa, 19.00, Studentská mše 
Studentská mše u sv. Ignáce. Po které se v klubu Vzducholoď uskuteční druhý, tentokrát 
Velikonoční charitativní bazar. 
 

8. 4., středa, 19.00, Studentská mše 
Studentská mše u sv. Ignáce. Po které v klubu Vzducholoď proběhne přednáška/workshop 
o fyzioterapii v podání Aničky Jínové a Jardy Háka (studentů fyzioterapie). 
 

10. - 11. 4., víkend, Pražská VKH hra 
Letošní ročník Vás přenese do doby mistra Jana Husa a husitských bojů o Prahu. Čekají 
Vás super nápadité a akční úkoly v místech, které si navždycky zapamatujete - začínáme v 
tajemných hvozdech Petřínských kopců a končíme u Madony Dešťové. 
Více informací na http://www.vkhpraha.cz/hra 
 

13. 4., pondělí, 19.00, Duchovní večer se sestrou Denisou 
Přivítáme mezi námi sestru Denisu Červenkovou, se kterou strávíme večer na téma 
normální život a modlitba. Studentské centrum VKH, Sabinova 4. 
 

15. 4., středa, 19.00, Studentská mše 
Studentská mše u sv. Ignáce. Po mši si s námi můžete přijít zazpívat a zahrát do klubu 
Vzducholoď, kde bude po již druhý muzikantský večer. 
 

16. 4., 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. 
 

20. 4., pondělí, 19.00, PoVyK - Ludmila Barborková (Ekonomická společenství) 
Každý z nás může svým chováním a postoji ovlivňovat chudobu kolem nás, udržitelnost 
rozvoje, lokální nezaměstnanost, a tak přinášet plody evangelia. Není to k zamyšlení? 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:info@lazar.borec.cz
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Mezinárodní projekt Ekonomiky společenství nabízí mnoho konkrétních způsobů, skrze 
které se může mladý křesťan angažovat v ekonomice. 
Ludmila Barborková vystudovala Podnikohospodářskou fakultu VŠE. V létě 2014 se 
zúčastnila letní školy Ekonomie společenství v Paříži, na které bylo 40 mladých lidí napříč 
obory z celého světa. Je členkou koordinační komise ES v ČR. 
 
27. 4., pondělí, 19.00, Duchovní večer - Modlitba Taizé 
Udělejte si čas uprostřed všedních povinností a přijďte se na chvíli ztišit, svěřit svoje starosti 
i radosti Pánu a načerpat nové síly do dalších dní prostřednictvím jednoduché modlitby 
Taize. Studentské centrum VKH, Sabinova 4. 
 
30. 4., 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 (22.,29.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00. 
 

SAL V ÁTORS KÁ DUCHOV NÍ  CV I ČE NÍ  V  KOLÍ NĚ  
(BŘEZ EN –  SRPE N 2015) 

 
Zde najdete již kompletní seznam exercicií do konce srpna. Nové kurzy od září budou 
zveřejněny v květnovém Salvatore.  
Všechny uvedené 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 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 
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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. 
 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 
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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 

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  D U B 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 )   
  

St 15.4. od 19h Četba z duchovních klasiků: Jan od Kříže. 
Čteme a komentujeme spis Temná noc. 
Po  20.4. od 20h Čínská literatura. Čínská literatura? Čínská literatura!  
Když se řekne čínská literatura, vybaví se nám klasická poezie z doby Tchang. Nejedná se 
však o jedno ze sinoromantických klišé? Vždyť od smrti Li Paje uběhlo už třináct století. O 
současných čínských autorech bude povídat sinoložka a překladatelka Zuzana Li. 

 
Po 27.4. 20h Dialogy (u) karmelitek: Něco   
Setkání volně naváže na večer „Nic z pohledu fyzika“. Dostane se na otázky nedořešené při 
předchozím setkání, ale i na další témata. Diskuze bude zaměřena převážně na fakta a 
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fyzikální teorie, jejichž platnost i samotné objevitele překvapila a v některých případech ještě 
nejsou uspokojivě prokázány. Host večera: Barbora Bezděková. 
 

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. 
 

   

 

 

 

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) 

http://www.cestanahoru.org/
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Čtvrtek  20.00 
adorace s příležitostí ke svátosti smíření nebo 
duchovnímu 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) 

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 
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1.4. St 
17.00 

Kající bohoslužba 
s příležitostí ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru 

19.00 
Filmový klub: Večer s Janou Ševčíkovou (Sál Městské 
knihovny) 

2.4 Čt 18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně 

  19.45 Bdění v Getsemanské zahradě se zpěvy z Taizé 

3.4. Pá 19.00 

Velkopáteční obřady (POZOR! O hodinu později než  
obvykle) 
Velkopáteční sbírka na Svatou zemi. 

21.00 Velkopáteční oratorium 

4.4. So 18.30 - 20.00 Přípravné obřady katechumenů 

21.00  Velikonoční vigilie se křtem katechumenů 

5.4. Ne 
14.00 

Neděle velikonoční: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
20.00 

14.4. Út 19.00 Bohoslužbu doprovodí schola velikonočními zpěvy 

19.4. Ne 14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý 

21.4. Út 19.00 Ekumenická bohoslužba ke Dni země 

26.4. Ne 21.15 Kafe po mši 
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