
 

 S A L V A T O R E 
zpravodaj     pražské    akademické     farnosti  

120/květen                  A.D. 2015    

   Z d a r m a  

 

Z liturgie Zeleného čtvrtku 2015 (foto MS) 

 

Vážení a milí, 
 

slušelo by se, aby na titulní straně byla jednou za dva roky společná fotografie čerstvých 
novokřtěnců nebo biřmovanců. Ovšem to závratné číslo šestašedesáti (anebo 
osmačtyřiceti) špendlíkových hlaviček na pozadí salvátorského svatostánku nedává při 
formátu farního zpravodaje možnost rozlišit hlavu absolventa kurzu Základy víry od zadečku 
andělíčka na hlavním oltáři. A tak vezměte prosím zavděk fotografií „Boží promítačky“ která 
nám letos na Zelený čtvrtek promítla snímek „Andělský ministrant“. 
Každopádně jak velikonoční vigilie, tak zelený čtvrtek i třetí neděle velikonoční vnesly velkou 
radost do celé farnosti, vždyť církev se utváří právě v této regeneraci, v tomto mladém vínu, 
které by se nemělo lít do starých měchů. Pravda, vyčerpání závěrečným předvelikonočním 
finišem kurzu Základy víry jsme si jako staré měchy mohli občas připadat, avšak „mysterium 
tremendum et fascinans“ Veliké noci nám vlilo novou energii do žil. Zvláště pak při pohledu 
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na nekončící zástup šestašedesáti katechumenů (snad nikdo nešel dvakrát!) a šplíchajících 
330 litrů svěcené vody v salvátorské „ciglerovské“ křtitelnici. Na Zelený čtvrtek vstoupilo pět 
z vás do katolické církve a bylo biřmováno a kolem třiceti prvokomunikantů přijalo poprvé 
Tělo a Krev Páně. Třetí neděle velikonoční pak patřila oněm třiačtyřiceti biřmovancům a 
jejich kmotrům. Kurz Základy víry tedy právě pomalu finišuje, opravdu zamačkáváme slzu, 
byl to silný ročník, ale věříme, že se s mnohými nevidíme naposledy. Minimálně během 
mystagogických víkendů a ideálně při každé nedělní mši, kdy už nebude třeba si klást prst 
na ústa. 
Prosíme všechny, kdo se v našem kostele cítí doma, o modlitbu a podporu jak pro tyto nové 
posily na vinici Páně, tak i pro ty, kdo z mnoha důvodů křest či biřmování odložili nebo je 
prozatím „dávají do závorky“, aby se na této cestě neztratili. 
A všem, kdo již dávno oceňuji nádherný rytmus liturgického roku, krásný čas Velikonoční. 

 
Martin Staněk 

  

AKTU ALITY  
 

VELIKONOČNÍ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY – KLEMENTINSKÉ BAROKNÍ VEČERY 

Již potřetí se ve velikonočním období v kostele Nejsv. Salvátora (a v Zrcadlové kapli 
Klementina) koná cyklus Klementinských barokních večerů, který přináší barokní hudbu 
spjatou se Svatým týdnem a Velikonocemi. 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   
 

Poslední koncert: 5. neděle velikonoční 3.5.  
 

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

SETKÁNÍ S ANSELMEM GRÜNEM OSB 12.5.  
 
Již podruhé za poslední desetiletí nás navštíví snad nejpopulárnější 
autor duchovní literatury, benediktinský mnich a kněz Anselm Grün 
OSB.  
V úterý 12. května bude od 19 hodin společně s Tomášem Halíkem 
koncelebrovat mši sv. a po ní bude možnost se setkat v sakristii při 
neformální debatě. Autor přislíbil také krátkou autogramiádu, 
vybrané tituly Anselma Grüna budou v omezené míře k dostání 
přímo na místě. 
 

 

DISKUSNÍ  VEČER S  ALAINEM FEUVRIEREM SJ: MÁME SE BÁT ISLÁMU? 13.5. 18.00 

Česká křesťanská akademie a Akademická farnost Praha srdečně 
zvou na přednášku Alaina Feuvriera SJ: Máme se bát islámu? ve stře-
du 13. května 2015 od 18 hodin v sakristii kostela Nejsv. Salvátora.  

Alain Feuvrier je jezuita zabývající se islámem prakticky celý život. 
Strávil 17 let v Alžírsku, pohybuje se na Blízkém východě, na Mada-
gaskaru nyní buduje jezuitské středisko pro porozumění s islámem. Je 
poradcem Pařížské a Marseilleské diecéze v oblastech islámského 
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práva. Přednáška bude přednesena ve francouzštině, tlumočení do češtiny je zajištěno. 
Vstup volný, přístup do sakristie je pouze z nádvoří Klementina (Národní knihovny). 

Katolická teologická fakulta UK pořádá již v úterý 12. května od 9 hodin přednášku Alaina 
Feuvriera - Křesťanství a islám v současné Evropě: perspektivy, hrozby, šance.  

 

VÍKEND MYSTAGOGIE (NEJEN) PRO ABSOLVENTY BIŘMOVÁNÍ    

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

Pro biřmovance, letošní i bývalé, opět pořádáme mystagogický víkendový program v 
Jiřetíně pod Jedlovou. Jak název napovídá, budeme se zabývat mystérii (tajemstvími) 
křesťanské víry z praktické stránky, na programu budou meditace, debaty a procházky 
okolní přírodou. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Podrobnosti a praktické informace 
budou zaslány účastníkům emailem. Kontakt: muchova@farnostsalvator.cz 

 

VÝLET SPOLKU CESTA: ČESKOLIPSKO – HRAD SLOUP – SOBOTA  23.5. 

 
Milí výletníci, na květnový výlet spolku Cesta vás zveme na Českolipsko, 
konkrétně do malebného okolí Sloupu v Čechách. Cesta povede přes 
skalní hrad Sloup, romantické údolí Modlivého dolu s kaplí vytesanou do 
skály, lesní divadlo, Údolím samoty až na cvikovskou Kalvárii. Celá trasa 
měří cca 15 km. Jídlo na celý den s sebou. 
Sraz je v sobotu 23. května 7:15 na autobusovém nádraží pro dálkové 
spoje u stanice metra C Holešovice, nástupiště č. 2. Odjezd autobusu do 
Nového Boru je v 7:30 (dopravní společnost Quick Bus a.s., možnost 
zakoupení místenky je pouze osobně v pokladně na nádraží Holešovice). 

Předpokládaný návrat do Prahy je ve 20:05 autobusem odjíždějícím z Nového Boru 18:09. 
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. 
 
 

FILMOVÝ KLUB: VYŠŠÍ MOC, RUBEN ÖSTLUND - 27.5. OD 19.00  

 Zveme vás na salvátorský filmový klub do Městské 
knihovny, promítán bude film Vyšší moc (orig.: Turist, 
koprodukce Švédsko – Francie – Norsko 2014, 118 
min.) režiséra Rubena Östlunda z roku 2014. 
Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do francouzských 
Alp, aby si při lyžování oddychla a nerušeně spolu 
strávila pár vzácných volných dní. Dovolenkovou idylu 
však naruší nečekané dramatické události.  

Provokativní a mezinárodně uznávaný švédský režisér 

Ruben Östlund přináší ve svém čtvrtém celovečerním 

filmu mrazivou psychologickou studii moderní rodiny. Vyšší moc představuje existenciální 

drama o tradičních rolích muže a ženy a jejich vzájemných očekáváních, které z nich 

vychází. Östlund za něj na MFF Cannes v roce 2014 obdržel Cenu poroty a nominaci na 

Hlavní cenu v sekci Un Certain Regard, kde se režiséři uchází o cenu za nejoriginálnější 

výpověď a výrazovou poetiku.    

mailto:muchova@farnostsalvator.cz
mailto:spolekcesta@email.cz
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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    

 
 

NOC KOSTELŮ 29.5. - „ŽÁDNÁ TMA PRO TEBE NENÍ TEMNÁ: NOC JAKO DEN SVÍTÍ, 
TEMNOTA JE JAKO SVĚTLO.“ 
 

Světlo a zvuk u Nejsvětějšího Salvátora 

20:00 – 24:00 hodin 

 moře světel v presbytáři kostela 

 22.00 – 22.30 hudební objekt Michala Rataje a jeho hostů 

 Via Sancta Clementina  - prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické 

katedrály sv. Klimenta 

 Instalace Matěje Formana 

 

 Pouť světla přes Karlův most 

Akademický kostel Nejsv. Salvátora – augustiniánský kostel sv. Tomáše na Malé Straně 

20:00 – 24:00 hodin Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s 

rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém 

náměstí a kostelem sv. Tomáše na Malé Straně. 

Koncepce salvátorsko-tomášovské noci: Norbert Schmidt (CTU UK), Martin Staněk 

(Akademická farnost), Aleš Pištora (Arcibiskupství pražské), Juan Provecho OSA (klášter 

augustiniánů). Koordinace večera u Nejsv. Salvátora: Michal Tomáška  

(info@farnostsalvator.cz; 222 221 339) 

Hledáme dobrovolníky na Noc kostelů! (mailem, telefonicky, osobně…) 

 
www.nockostelu.cz 
 

VÝHLEDOVĚ:  
 
DNY VÍRY 30.5 -  6.6. 

Sobota 6.6. 21.30 Kostel Nejsv. Salvátora: Závěrečný modlitební večer s úvodem Mons. 
Tomáše Halíka. 

Více na www.dnyviry.cz 
 

VÍKEND MYSTAGOGIE PRO NOVĚ POKŘTĚNÉ A BIŘMOVANÉ    

Pátek - neděle  5.-7.6. 2015, Jiřetín pod Jedlovou 

Obsahem setkání bude sdílení nově nabytých zkušeností ze křtu a biřmování, společná 
modlitba, výlety do okolí, výlet do Žitavy. Víkendem provází Martin Staněk. Více info na 
webu v sekci KZV. 
 

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 

http://www.mlp.cz/
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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, Čt 20:00 – 21:30, 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 
 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA A JAZZOVÁ MŠE ZDEŇKA TOŠNARA 24. A 26.5. 

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.  
Na Letnice 24.5. (a následné úterý 26.5.) zazní v kostele 
Jazzová mše Zdeňka Tošnara v podání scholy a orchestru. 

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 

 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:info@lazar.borec.cz
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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! 
 

4. 5., pondělí, 19.00, PoVyK s Romanem Češkou 

Tématem Povyku bude Církev - cesta nebo překážka v duchovním životě. 
V dnešní individualistické době lidé mnohdy volí osobní prožívání duchovna a často se 
nechtějí nebo neumějí zařadit do těla církve. Do jaké míry je to způsobeno samotnou církví 
a jejím vystupováním? Co lidem brání vstoupit dovnitř? V čem naopak může církev sama 
pomoci najít lidem cestu a ukázat, že má smysl patřit k viditelnému tělu Krista? 
Roman Češka je bývalý český politik, který byl v 90. letech předsedou výkonného výboru 
Fondu národního majetku a poslancem Poslanecké sněmovny za Občanskou 
demokratickou alianci. V roce 1999 založil společně se svou manželkou a dalšími 
podnikateli konzultantskou firmu Value Added. Ve Studentském centru, v Sabinově 4. 

 
6. 5., středa, 19.00, Studentská mše 

Studentskou mši u sv. Ignáce bude celebrovat P. Antonín Lukeš a po mši bude mít 
přednášku Duch cesty apoštola Jakuba aneb O lidských stopách, které z pouti do Santiaga 
vytvářejí autentickou mystickou skutečnost. 

 
11. 5., pondělí, 19.00, Duchovní večer s P.Jendou Regnerem 

Přijďte se dozvědět něco o Sádhaně, která spojuje tradici křesťanské spirituality s východní 
meditací, jako obvykle u Duchovních večerů se nemusíte bát, že by šlo o čistou teorii. Ve 
Studenstkém centru, na Sabinově 4. 

 
14. 5., čtvrtek, 20.00, Čajovna 

Přijďte se napít dobrého čaje, popovídat s kamarády a hodit starosti za hlavu do naší 
čajovny. Přijďte pomoc přiložit ruku k dílu, tedy pomoci s instalací nové výzdoby SC. To vše 
od 20.00 v Sabinově 4. 

 
18. 5., pondělí, 19.00, PoVyK s Martinem Trlidou 

Hostem na PoVyKu bude Martin Trlida s tématem Pouť do Santiaga. 
Zážitky z pěší pouti z Domanina do Santiaga doprovodí svými fotografiemi mladý člen týmu 
Archa. Přijďte se připojit k besedě a inspirovat se trochou dobrodružství s duchovním 
rozměrem právě před blížícím se létem! Ve Studenstkém centru, na Sabinově 4. 

 
21. 5., čtvrtek, 19.00, Vysvěcení kaple na Studentském centru 

Zveme vás na vysvěcení a první mši v nové kapli na Studentském centru (Sabinova 4), 
která bude spojena s malou výstavkou o VKH Praha. 

 
23. 5., sobota, Sheepfest 

V sobotu 23. května 2015 proběhne již tradiční hudební festival v Hradci Králové zaštítěný 
mladými lidmi z vysokoškolského spolku Salaš. Více na www.sheepfest.cz . 
 
25. 5., pondělí, 19.00, Duchovní večer s Michaelem Špilarem.  

Přijďte na Duchovní večer s bosým karmelitánem Michaelem Špilarem, jehož tématem bude 
přímluvná modlitba trošku teoreticky, ale hlavně i prakticky. Ve Studenstkém centru, v 
Sabinově 4. 

http://www.sheepfest.cz/
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28. 5., čtvrtek, 19.00, Májová čajovna 

Studené čaje, klasické čaje, něco dobrého k zakousnutí, spoustu zábavy a pokud bude přát 
počasí tak již od 19.00 petangue na Vítkově. Nestíháš? Nevadí, od 20.00 se těšíme na SC 
(Sabinova 4). 
 

29. 5., pátek, Noc kostelů 

Připoj se ke skupince VKH a projdi si trasu po zajímavých kostelích v Praze. Trasa bude 
včas zveřejněna na  www.vkhpraha.cz, všichni nadšenci jsou vítáni. 
 
Středy (13., 20., 27.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00. 

 

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

 
Zde najdete kompletní seznam exercicií do konce srpna. Nové kurzy od září budou 
zveřejněny v květnovém Salvatore.  
V tomto čísle Salvatore zveřejňujeme dva nové kurzy, oba v září (kurz číslo 107 a 108). 
Další kurzy na říjen až prosinec vyjdou v červnovém 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 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. 
 
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 
lektory 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 

http://www.vkhpraha.cz/
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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 fotomateriály (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 (zejména 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 

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. 
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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 a Jan Regner SJ. 
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.  

Kurz 107 Rozšířená Sádhana (2 dny) 

18.9.- 20.9. 2015, pátek 18:00 až neděle 15.00 

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní 
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v 
procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze 
Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých 
tělesných cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. 
Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Je 
vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Petr Vacík SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu 
vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- Kč. 

 
Kurz 108 Filmové exercicie (4 dny) 

24.-28.9. 2015, čtvrtek 18:00 až pondělí 15:00 (obsahuje státní svátek) 

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 vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, 
studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890,- Kč. 

 
Kurz 110 Úvod do meditace (2 dny) 

9.-11.10. 2015, pátek 18:00 až neděle 15:00 

Uvedení do duchovního života a různých technik meditace. Vhodné i pro začátečníky a 
účastníky, kteří se neidentifikují s žádnou církví nebo náboženskou institucí. Doprovází Jan 
Regner SJ a Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 940,- Kč. 
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Křty - Velikonoční Vigilie (foto Vladimír Dušek) 

 

Biřmování 19.4. s Mons.Václavem Malým (foto Vladimír Dušek) 
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 AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  

PRAVIDELNÝ PROGRAM 

  

 
 

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 

  

Co nabízí Karmel v květnu (kromě pravidelného programu): 
 
St 13.5. od 19h Četba z duchovních klasiků: Jan od Kříže. Čteme a komentujeme spis 
Temná noc. 
Po  25.5. od 18h (!!) Zahradní soirée. Spojeno s oslavami dvacátých narozenin pražské 
komunity a pětistých narozenin sv. Terezie Avilské. 
Po 25.5. 9.30 – 12.00 Rekolekce pro matky s dětmi. Přihlášky a info na 
fassati@farnostsalvator.cz 
 
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. Jan Regner SJ, P.Petr Vacík SJ, 

krypta, zpovědní místnost) 

19.00 mše sv. 

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

http://www.cestanahoru.org/


12 

 

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) 

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, P7) 

 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 - K V Ě T E N  2 0 1 5  

 

3.5. 
Ne 18.00 

Surrexit Christus, Alleluja. Ensemble Versus – dir. Vladimír 
Maňas, Robert Hugo – varhany. 

5.5. Út 20.00 Cyklus o manželství (pouze pro přihlášené). 

12.5. Út 20.00 Debata: Anselm Grün OSB 

13.5. Stř 18-19.30 Debata: Alain Feuvrier SJ: Máme se bát islámu? 

14.5. Čt 19.00 Mše sv. – Nanebevstoupení Páně. 

15.-17.5. Pá-Ne Víkend mystagogie pro biřmované. Jiřetín pod Jedlovou. 

19.5. Út 20.00 Cyklus o manželství (pouze pro přihlášené). 

23.5. So 7.15-20 Výlet spolku Cesta: Českolipsko – hrad Sloup. 

24.5. Ne 20.00 
Slavnost Seslání Ducha svatého. Večerní mši sv. doprovodí 
salvátorská schola Jazzovou mší Zdeňka Tošnara. 

26.5. Út 19.00 
20.00 

Mši sv. doprovodí naše schola Jazzovou mší 
Cyklus o manželství (pouze pro přihlášené). 

27.5. Stř 19.00 Filmový klub: Vyšší moc. (Sál Městské knihovny). 

29.5. Pá 20-24   Noc kostelů 

31.5. Ne 
15.00 

21.15 

  Praha srdce národů – vystoupení folklorních souborů v kostele 

  Fairtradeové kafe po mši. 
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