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Vážení a milí,
před pár týdny nás navštívil na pozvání Tomáše Halíka jeden z nejzajímavějších autorů
duchovní literatury – benediktin P.Anselm Grün z německého kláštera Münsterschwarzach.
(viz autorovo titulní foto). V debatě po mši sv. byla zmíněna také tzv. spiritualita zdola, což je
dle mého mínění největší přínos Anselma Grüna současné křesťanské spiritualitě – to, že
se naučíme vnímat, chápat a zapojovat svoje spodní proudy, stíny, temné stránky. Že je
nezamkneme ve sklepení, anebo že neděláme, že nejsou. A že se i přesto můžeme a
máme mít rádi, aniž bychom sklouzli k druhému extrému povrchního narcismu.
Velice živě vzpomínám na okamžik obrovské úlevy, až jakési katarze, která nastala
v obecenstvu po přednášce P.Anselma před patnácti lety v Pastoračním středisku
u sv.Vojtěcha. A pak dlouhotrvající potlesk vstoje – naše po léta často zakrnělá a strnule
chápaná spiritualita příkazů a zákazů tento čerstvý vítr již nutně potřebovala.

Dnes, kdy se tiskne tento zpravodaj, máme Noc kostelů, jeden z vrcholů celoročních aktivit
farnosti, v němž figuruje téměř padesát organizátorů, účastníků a dobrovolníků. Za týden
budeme hostit závěrečný večer Dnů víry.
V rámci obou aktivit nám především jde o tichý dialog církve a společnosti, víry a kultury,
o dialog živých nezakrnělých lidí, kteří znají své slabosti, nesou si rány svých osobních
i společenských dějin, ale přesto se dokážou domluvit. Není třeba se na sebe vrhat
s americkým úsměvem a přesvědčovat o své pravdě, sebejistě dávat předpřipravené
odpovědi na otázky, které si vůbec nikdo neklade. Stačí otevřít své dveře pocestným.
A ještě jedna rada na závěr, zvláště nyní, kdy jsme si za zvuků jazzové mše čerstvě
připomněli událost seslání Ducha svatého – dejte si pozor, jak a za co se modlíte. Je tu totiž
nedávný zážitek od jednoho z letošních nově pokřtěných. Když se totiž v neděli po křtu
modlil k Bohu, aby v něm křestní pramen otevřel povodeň, Bůh jeho modlitby dost rychle
vyslyšel a nebohý křtěnec za dva dny potom vytopil celý byt i všechny sousedy pod sebou.
Zdá se mi, že Duch svatý někdy nemá úplně smysl pro metaforu!
Martin Staněk

AKTU ALITY
NOC KOSTELŮ - Světlo a zvuk u Nejsvětějšího Salvátora – 29.5. 2015
20:00 – 24:00 hodin
„Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.” /žalm 139/
Moře světel a moře hvězd
světelná instalace Matěje Formana a jeho přátel nad oltářní mensou v kupoli kostela, do
které se mohou zapojit i návštěvníci rozsvícením své vlastní hvězdy, a tradiční salvátorský
světelný objekt vytvořený ze svíček v presbytáři.
Pouť světla přes Karlův most
spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes
Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí
a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně.
Via Sancta Clementina
prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta
22:00 hodin – Ars Acustica Ex-Palmarum
Zvuková performance pěti hudebníků vychází z hudebního materiálu, který byl proveden
jako součást liturgie Květné neděle na počátku letošní doby velikonoční. Hudební koncept
Michala Rataje spočívá v integrálním propojení tradičního chorálního repertoáru s prvky
současné varhanní interpretace a elektroakustické hudby. Koncept, live electronics: Michal
Rataj, chorální zpěv: Jiří Hodina, varhanní improvizace: Eva Bublová, housle: Slavomír
Hořínka, tabla, klarinet: Tomáš Reindl, technologická podpora: Šimon Kotek, 100Promotion
23:00 hodin - varhanní minikoncert Evy Bublové
zpřístupněné prostory:
kostel Nejsvětějšího Salvátora, sakristie kostela, ochozy kostela /pouze omezená kapacita/,
krypta kostela /projekce uměleckých a dokumentárních fotografií ze života akademické
farnosti/.
Koncepce salvátorsko-tomášovské noci: Norbert Schmidt (CTU UK), Martin Staněk
(Akademická farnost), Aleš Pištora (Arcibiskupství pražské), Juan Provecho OSA (klášter
augustiniánů). Koncepce hudebního programu: Michal Rataj.
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Koncepce světelné instalace v kupoli kostela: Matěj Forman, Igor Schmidt, Veronika
Švábová. Technická koordinace večera: Michal Tomáška.
Více informací: www.nockostelu.cz

DNY VÍRY
PŘÍSPĚVKY NAŠICH ZÁSTUPCŮ

V PRŮBĚHU DNŮ VÍRY:

PETR VACÍK SJ: FILMOVÝ FESTIVAL BOŽÍ BIJÁK 2.6. 2015, kino Světozor
od 20:30 film Velká nádhera
Italsko – francouzské komediální drama, natočené v roce 2011 Paolem Sorrentinem o hledání smyslu vlastní existence a smíření se s věčně plynoucím časem a stárnoucím tělem.
Film uvedou ještě před samotnou projekcí P. ThLic. Ing. Petr Vacík a Mgr. Lukáš Jirsa,
Ph.D. Vstupenky v prodeji v pokladně kina Světozor - Po–Pá od 12:30, So+Ne od 10:30
rezervace vstupenek a on-line prodej www.kinosvetozor.cz. Telefonické rezervace Po – Pá
10:00 – 17:00, T 608 330 088.
Filmový festival BOŽÍ BIJÁK je třídenní kulturní projekt, který se uskuteční v rámci
programu Dnů víry ve dnech 1. – 3. 6. 2015 v prostorách kina Světozor ve Vodičkově ulici v
Praze. Po tři dny budou v časech od 17:30 a 20:30 promítány filmy, které mohou divákovi
svou tematikou a spirituálním přesahem zprostředkovat prožitek, podněty a zamyšlení nad
hlubšími aspekty života. Na každý promítací večer jsou přizváni k debatě zajímaví hosté
(režisér Jiří Strach, kněz Karel Satoria, arabista Luboš Kropáček, režisérka Jana Ševčíková,
kněz Petr Vacík, historik Jaroslav Šebek, dětský psycholog Jaroslav Štruma ad.)
Moderátoři: Lukáš Jirsa a Irena Pulicarová.

NORBERT SCHMIDT - 02.06.2015 - 19:30 Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, Nám. Jiřího
z Poděbrad
Přednáška Ing. arch. Mgr. Norberta Schmidta na téma Hledání současnosti: tři kostely tři odpovědi; Husův sbor Pavla Janáka, sv. Václav Josefa Gočára a Nejsvětější Srdce
Páně Josipa Plečnika. Pořádá římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

MAREK ORKO VÁCHA - 04.06.2015 - 17:00 Paralelní polis, Dělnická 43, Praha 7
Tři zprávy o stvoření v knize Genesis. Jakým způsobem Darwinovy evoluční teorie jdou
dohromady se stvoření světa dle Bible? A lze vůbec tyto dvě teorie propojit? Populárně
vědeckou přednášku na toto téma povede Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., který je jak
římskokatolickým knězem a farářem, tak také přednostou ústavu etiky 3. LF UK
a specialistou na evoluční biologii. Prostory pro tuto přednášku poskytl projekt Paralelní
Polis (https://www.facebook.com/pages/Paralelni-Polis/690647371027036). Jelikož je
v místní kavárně možné zaplatit pouze bitcoiny, bude samotnou přednášku předcházet
krátké seznámení s termínem a praxí. Vstup je zdarma.
Podrobný program ke dnům víry na www.dnyviry.cz

ZÁVĚREČNÝ VEČER 6.6. 2015 Staroměstské náměstí
19:00 – koncert Pavla Helana,
19:30 – koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu a jeho hostů
20:45 – Mons. Tomáš Halík vyzve k průvodu a cestě svící. Světelný průvod zamíří do
Kostela Nejsvětějšího Salvátora.
21.15-23.00 Kostel Nejsv. Salvátora: Moderovaný modlitební večer s úvodem Mons.
Tomáše Halíka .
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Večer bude naplněn hudebními vstupy a neformální modlitbou. Po úvodním slovu Mons. T.
Halíka bude následovat meditace, chorální zpěv Jiřího Hodiny a možnost duchovního
rozhovoru s přítomnými kněžími.
23:00 - Společné ukončení a požehnání Praze.

FILMOVÝ KLUB: WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT – STŘEDA 17.6. - 19.00
Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of
Walter Mitty, USA 2013, Ben Stiller, anglicky, české
ttulky, 114 min.
Walter Mitty, nesmělý a věčně snící fotoeditor
časopisu Life, se ve svém jednotvárném životě jen
těžko potkává s realitou, a proto raději žije ve svém
vysněném světě. V něm se mění na dokonalého romantického hrdinu bojujícího za lepší,
spravedlivější svět. Ale i ve svém reálném životě se jednoho dne Walter musí rozhodnout
k zásadnímu kroku do neznáma a opustit bezpečný přístav archivu plného negativů
a fotografií. Vydává se tak na dobrodružnou cestu okolo světa, po stopách slavného
fotografa. 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

VÝLET SPOLKU CESTA: ZANIKLÉ OSADY U SUŠICE A OKOLÍ – 19.6.- 21.6.2015
Putování po stopách zaniklých osad v okolí Sušice
a kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
Srdečně zveme na již druhé putování po stopách
zaniklých šumavských osad v okolí Sušice. Naší
průvodkyni tímto čarokrásným krajem bude opět paní
Marie Malá, rodačka z již neexistujících Předních Paští.
Záchytné body sobotního putování v délce cca 18km jsou:
Čeňkova Pila, Jelenov, Buchingerův Dvůr, Nové Domy, Hluboká, Zhůří, Kozí Hřbety. Okruh
se uzavře Čeňkovou Pilou, místem ležícím na soutoku říčky Křemelné s řekou Vydrou, které
inspirovalo Bedřicha Smetanu k napsání symfonické básně Vltava.
V neděli se časně zrána dopravíme autobusem do Dobré Vody u Hartmanic, kde si
prohlédneme evropský unikát – monumentální skleněný oltář sklářské výtvarnice Vladimíry
Tesařové, který je součástí neopakovatelné výzdoby kostela sv. Vintíře - jediného kostela
tohoto zasvěcení na světě. Zpátky do Sušice poputujeme pěšky (cca15km).
Ubytování od páteční noci máme přislíbené v sušickém kapucínském klášteře (13 lůžek).
Sraz je v pátek 19. 6. 2014 v 17:45 na autobusovém nádraží Na Knížecí (stanice Anděl na
trase B Metra). Autobus odjíždí v 18:00 ze stanoviště č.4. Nedělní návrat do Prahy je
plánován autobusem odjíždějícím ze Sušice v 17:00, dojezd do Prahy Na Knížecí v 19:20.
Upozorňujeme na nutnost zakoupit místenky na obě cesty předem. Podrobnější itinerář
bude k dispozici na stránkách farnosti. Prosíme hlaste se předem na mailu
spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta srdečně zvou Larisa Jurkivová a Jana
Závěrková. Foto: Jiří Vavruška - Kaple Nejsvětější Trojice na Zhůří.

NOVÁ FARNÍ ASISTENTKA
Novou farní asistentkou se po zájemci nabitém výběrovém řízení stala Marta M. Mills,
letošní absolventka Kurzu základy víry, která do úřadu nastoupí 1. září. Gratulujeme! Do té
doby zůstává zastupujícím farním asistentem Michal Tomáška.
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LETNÍ PROVOZ V AKADEMICKÉ FARNOSTI
A NEPŘÍTOMNOST MONS. T. HALÍKA V ZIMNÍM SEMESTRU
Poslední nedělní mše sv. ve 14 hodin v tomto akademickém roce bude 28.6. V úterý 30.6.
se již mše sv.v 19.00 hodin nekoná. Po dobu prázdnin, tedy v červenci, srpnu a září se
nekoná žádný program (výjimky budou uvedeny na webu), pouze mše sv. v neděli ve 20
hodin. Celebranti jednotlivých mší sv. budou uvedeni v kalendáři na webu. Zpovídat se bude
po předchozí dohodě s knězem. Plný provoz zahájíme mší sv. Veni Sancte v úterý 6. října
v 19 hodin, první nedělní mše sv. ve 14 hodin bude již 4.10.
Mons.Tomáš Halík bude od začátku srpna do poloviny prosince hostem univerzity Notre
Dame v Indianě, USA. Zastupovat jej budou farní vikáři.

NOVÝ KURZ ZÁKLADŮ VÍRY 2015 - 2017
V úterý 13. října zahájíme nový Kurz základů víry. Je určen především vážným zájemcům
o křest, biřmování a první sv. přijímání, nabízí však v pravidelných přednáškách prostor
i těm, kdo byli sice pokřtěni, ale nedostalo se jim nábožensko-duchovního vzdělání,
případně i partnerům praktikujících křesťanů, kteří se chtějí seznámit se spirituálním
zázemím svých blízkých. Kurz bude probíhat formou přednášek každé úterý od 20 hod.
v sakristii kostela. V rámci kurzu proběhnou také 4 víkendová setkání, určená zájemcům
o křest či biřmování. Kurz vrcholí o Velikonocích 2017. Není třeba se přihlašovat předem.
První informativní schůzka proběhne od 20 hod. v sakristii kostela. Přípravu vedou Tomáš
Halík, Martin Staněk, Petr Vacík, Jan Regner a Marek Orko Vácha. V zimním semestru
nebude přítomen Mons.Halík, připojí se až na konci prosince. Vaše dotazy rádi zodpovíme
na stanek@farnostsalvator.cz

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Prosíme o vrácení knih před prázdninami, kdy nebude knihovna v provozu!
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. Seznam knih je umístěn
na internetových stránkách farnosti. Těšíme se na vaši návštěvu! Knihovnice Adéla, Irena,
Kristýna, Markéta, Petra a Rita.
Výpůjční doba v červnu: 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. Červenec – září jsou prázdniny!

TIP NA ČERVENEC
Husovské slavnosti u příležitosti 600. výročí tragické smrti tohoto kněze a kazatele
(www.hus-fest.eu). Drobná perlička: mistr Jan Hus v našem kostele sloužil requiem za Karla
IV. Ovšem nejen proto si jej můžeme vážit.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ (MIMO ČAS VŠ PRÁZDNIN)
STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS)
Každou středu v 7 hodin se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé otevřené společenství
k chorální modlitbě ranních chval. Jeho 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
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Klementina. Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, tel.
603 323 591.

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Zveme všechny zájemce o pravidelné sportovní vyžití do Lazara
Betánie. Od května do října se scházíme každý čtvrtek večer
v Letenských sadech. Od 19,00 hrajeme fotbal, od 19,45 freesbee
nebo/a volejbal. Nezáleží primárně na sportovní výkonnosti, spokojení
však bývají všichni. Čtvrtky mívají i společenský rozměr - po sportu
následuje posezení na letenských zahrádkách. Mimo čtvrtků se občas
sejdeme i na jiných akcích - tradičních cyklovýletech, brigádách či kultuře, podle domluvy.
V létě jezdívají někteří společně i na dovolenou. Podrobnosti najdete na FCB: "Lazar sportovní čtvrtky na 3 poločasy". Kontakt: Jan Márton 739 640 878, martonj@seznam.cz.
Protože jsme si povšimli, že v Salvatore chybí sekce zábavy, připravili jsme pro vás
hřebenovku (lze tajně luštit pod lavicí).

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
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.
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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

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!
Středy (3.,10.,17.,24.): Studentské mše u sv. Ignáce od 19.00.
16. 6., úterý, 19.30, Valná hromada VKH Praha
V úterý 16. června proběhne Valná hromada VKH Praha od 19.30 na Studentském centru
(Sabinova 4).
26. - 28. 6., víkend, Mezinárodní studentská pouť do Rosenthalu
Německá
studentská
organizace
AKH
(Arbeitsgemeinschaft
Katholischer
Hochschulgemeinden) zve na společnou pouť s německými a polskými studenty do
městečka Rosenthal v Německu (60 km od Drážďan). Akce proběhne ve dnech 26. 6. 2015
– 28. 6. 2015 a můžete se těšit na putování v malebné krajině Horní Lužice, modlitby,
zamyšlení, ticho, písně, vzájemné poznávání a sdílení i jazykový trénink.
Více informací na Facebooku Studentská pouť Rosenthal 2015, stránkách VKH Praha
www.vkhpraha.cz nebo u Moniky Schottkové mschottkova@seznam.cz

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ CVIČENÍ V KOLÍNĚ
(ČERVEN – PROSINEC 2015)
V tomto čísle Salvatore najdete nově vypsané kurzy na podzim a také kurz přes Silvestra.
Jeden předvánoční kurz bude zveřejněn v zářijovém Salvatore.
Všechny uvedené kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá
Akademická 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 094 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)
4.6.-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.
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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. Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky.
Kurz 103 Kontemplativní exercicie (5 dní)
11.-16.8. 2015, úterý 18:00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním
doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací
chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč.
ubytování s plnou penzí 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč.
Kurz 104 Ignaciánské exercicie (7 dní)
23.- 30.8.2015 neděle 18:00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými
texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního
vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve
vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě
a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není
dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan
Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 3.300 Kč.
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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.

Každý má svého anděla – (z návštěvy Anselma Grüna OSB v našem kostele. Foto MS)
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.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 111 Rozšířená Sádhana (3 dny)
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15.-18.10. 2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15.00
Delší varianta Kurzu 107. 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 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1.410,- Kč.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 112 Exercicie s Desaterem (4 dny)
21.-25.10. 2015, středa 18:00 až neděle 15.00
Intenzivní individuální i skupinová duchovní cvičení. Osnovou bude Desatero a další
pravidla pro dobrý život. Možnost individuálního doprovázení. Doprovází Scarlett
Vasiluková-Rešlová a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 113 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní
svátek) 27.10.-1.11. 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, je
však třeba to v přihlášce zmínit. Tento kurz je vhodný i jako intenzivnější čas modlitby pro
pokročilejší zájemce. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSFT. Cena
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 115 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
13.-17.11. 2015, pátek 18:00 až úterý 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 Petr Vacík SJ
a sr. Irena Goeblová CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950,- Kč, studenti
a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 118 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)
3.-6.12. 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 tzv. enneagram). Předpokládá se interaktivní
skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost
individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut
Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku
na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč.
NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 121 Kontemplativní exercicie (6 dní)
28.12.2015-3.1.2016, pondělí 18:00 až neděle 15:00
10

Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným
oslavám Silvestra. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde
o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních
domech zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 3.540 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.820 Kč.

AKCE
CO

NABÍZÍ

KARMEL

NA

KARMELU EDITH STEIN

V ČERVNU

19.00

Eucharistie + agapé
Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle
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

Po

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

Setkání matek s dětmi – 15.6. od 9.30 do 11.30 tentokrát nad tématem zvládání vlastních
emocí při výchově dětí. Přihlášky 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 (PrahaKošíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní
rekolekce.

Z K ALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY
Neděle
Úterý

A DUCHOVNÍ SERVIS

14.00

mše sv. (jen do 28.6., červenec-září se nekoná)

20.00

mše sv. (koná se celoročně)

17.00 – 18.30

duchovní pohotovost (P. Petr Vacík SJ) (do 23.6.)

17.00 – 18.30

duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ) (do 23.6.)
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19.00

mše sv. (jen do 23.6., červenec-září se nekoná)

20.15 – 21.00

duchovní pohotovost (P. Marek Vácha) (do 23.6.)

Čtvrtek

adorace s příležitostí ke svátosti smíření nebo
duchovnímu rozhovoru (do 25.6.)

20.00

PRAVIDELNÝ

Pravidelná zkouška scholy (do 23.6.)

17.00
18.30 – 19.00
20.00 – 20.30

Úterý

Neděle

Výpůjční doba knihovny (do 23.6.)

20.15

Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
(do 23.6.)

20.15 – 21.15

Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) (do 23.6.)

Středa
Čtvrtek

TÝDENNÍ PROGRAM

7.00

Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) (do 24.6.)

19.00

Modlitební setkání v Kryptě (do 24.6.)

19.00

Sportovní klub Lazar Betánie (do 25.6.)

20.00 – 21.30

Výpůjční doba knihovny (do 25.6.)

19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Výpůjční doba knihovny (do 28.6.)

DALŠÍ

PROGRAM-ČERVEN

2015

2.6.

út

20.00

Cyklus o manželství – Marek Vácha: Manželství a bioetika

4.6.

čt

19.00

Mše sv. – slavnost Těla a krve Páně (poté adorace a zpovídání)

6.6.

so

21.15

Dny víry – moderovaný modlitební večer s Mons. T. Halíkem

7.6.

ne

14.00

14.6.

ne

20.00

Sbírka na eucharistický kongres.
Závěrečná mše sv. k ukončení akademického roku
s oslavou v sakristii

16.6.

út

19.00

Mši sv. doprovodí naše schola

17.6.

st

9 - 17
19.00

Setkání farní rady
Filmový klub: Walter Mitty. Koná se v Městské knihovně.

19.-21.6. Pá-ne

Výlet spolku cesta – Sušice a okolí.

28.6.

Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Ne

14.00

LETNÍ

PROVOZ

(ČERVENEC –

ZÁŘÍ)

2015

neděle

20.00

Mše sv. (aktuální celebrant uveden na webu)

denně

11.00 – 18.30

Kostel otevřen k prohlídce či tiché modlitbě
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