
 

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

122/ří jen                          A.D.2015    

                                                                                   z d a r m a  

 

 
Domovina studentských migrantů do pražské akademické farnosti, jak ji zachycuje farní nástěnka 

 
Vážení a milí, 
 

vstoupili jsme do nového akademického roku jako do proudící řeky. Celý rok se budeme snažit 
kormidlovat tak, aby nás řeka nevyvrhla na břeh, a abychom si mohli tu a tam v klidné 
zátočině odpočinout. Myslíme zejména na nově příchozí studenty na pražské vysoké školy, na 
Univerzitu Karlovu, do Akademické farnosti. Vstupují do této řeky každý se svým osobním 
příběhem, a pokud se vše podaří, příběh příslušné školy se stane i jejich příběhem.  
Podle mínění mnoha sociologů náboženství se v postmoderní době pomalu vytrácejí takzvaná 
velká vyprávění (metanarace), tedy všeobecně sdílená vyprávění a příběhy o minulém, které 
dávají smysl a oprávnění všemu přítomnému. Tyto velké příběhy poskytují možnost 
identifikovat se s vlastní kulturou a mnohdy i vstoupit se svým osobním příběhem do příběhu 
velkého (v tomto smyslu se nám například biblické příběhy stávají obrazem pro náš život).  
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Prarodiče již nevyprávějí u ohně příběhy o udatných héróích a o stvoření světa z božské jiskry. 
Izraelitské čtyřicetileté putování (bloudění) po poušti po exodu z Egypta je duchovní metaforou 
alespoň pro ty poučenější. 
Současná Evropa i dnešní evropská (potažmo česká) církev však potřebuje velký příběh. Už 
jen pro to, aby se evropské postmoderní dějiny nestaly jen bezcílným tápáním bez vize do 
budoucna, a církve aby nezkostnatěly uprostřed ceremonií a bezobsažných zvyků.  
Současná vlna migrace je, dovolím si tvrdit, takovým velkým přítokem do řeky velkého 
vyprávění. Evropa si rychle snaží vzpomenout na svůj velký příběh a tuto ságu do něj 
integrovat. Česká církev také potřebuje obnovit svůj příběh, potřebuje ukázat společnosti tvář 
jinou, než je stále omílaná předsudečná tvář církevních restitucí, upalování čarodějnic  
a germanizace za doby temna.  
Pokud se vše podaří, může se stát tento příběh uprchlíků a otevřené pomáhající náruče 
velkým vyprávěním, které budou s hrdostí slýchat naši prapravnuci u svých digitálních ohňů  
a bude to příběh o morální síle a velkorysosti jedné slavné civilizace. 
Studenti ze všech koutů republiky i ze Slovenska jsou také takoví migranti (a mnohdy  
i uprchlíci z těsných domácích hnízd). Kéž se i jejich osobní příběhy spojí v naší farnosti 
s velkým vyprávěním o muži z Nazareta, ale kéž v nich rezonuje i ten salvátorský příběh, ten  
o kultivaci veřejného prostoru a o dialogu světa víry a kultury, víry a vědy, náboženství  
a  společnosti. 

Martin Staněk a Akademická farnost 
 
  

AKTU ALITY  
 
 
 

W H O  I S  W H O  V  A K A D E M I C K É  F A R N O S T I                                                    
 

 
 

 
Především pro orientaci nově příchozích má posloužit následující přehled 
osob(ností), činných v akademické farnosti (v pořadí odshora zleva).  
 

        

        
 
Mons. Tomáš Halík – farář, vedoucí Kurzu základů víry, kazatel, zpovědník, oddávající… 

P. Jan Regner SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, vedoucí společenství VKH. 
P. Petr Vacík SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, ředitel exercičního domu v Kolíně. 
P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník, přednášející. 
Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření. 
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Martin Staněk – pastorační referent. Koordinace farnosti, příprava dospělých ke křtu  
a k biřmování, rodičů na křest dětí, snoubenců na manželství, duchovní konzultace. 
Marta Mills – farní asistentka. Farní administrativa a personalistika, kalendář, koordinace 
aktivit, matriky, knihovna, dobrovolnictví a charita, knižní pult.  
sestra Denisa Červenková CSTF – vedení úterních meditací a víkendových exercicií, 
duchovní doprovázení. 
Adéla a Petr Muchovi – participace na kurzu pro biřmovance, víkendové rekolekce, duchovní 
konzultace. 
Pavel Šimáček – technický administrátor kostela. 
Robert Hugo – titulární varhaník a regenschori, koordinátor hudebních akcí. 
Eva Bublová – varhanice 
Michal Tomáška  – kostelník, sakristán (nedělní mše sv.) 
Marek Benda – kostelník, sakristán (nedělní mše sv.) 
Martin Hlouch – kostelník, sakristán (čtvrteční adorace). 
Sylvie Pavlová – ekonom a účetní farnosti. 
Eva Filipová – sbormistryně scholy 

Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav a instalací  
Další nejmenovaní: lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí společenství, pradlenka, květinářka, 
ochotní dobrovolníci, sportovci, knihovníci…. 
 

 

AKTUALITY 
 

VENI CREATOR SPIRITUS – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 

Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 4. října, kdy se konají již obě 
bohoslužby, tedy ve 14 i ve 20 hodin. Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016 
proběhne v úterý 6. října. V 19 hodin zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus, 
kterou doprovodí naše schola. Mši sv. celebruje P. Petr Vacík SJ, promluví P. Jan Regner SJ. 
Po jejím skončení všechny srdečně zveme k neformálnímu setkání a občerstvení do sakristie. 
Hudebně nás do nového roku doprovodí trio Mantaban. Prosíme také studenty ochotné 
roznést plakátky na slavnostní zahájení na své fakulty či koleje, aby si plakátek vyzvedli  
v neděli 27. 9. a 4. 10. po mši sv. u východu z kostela. 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Ve středu 7. října od 17 hodin zveme všechny nově příchozí (nejen studenty a nejen prvních 
ročníků) do sakristie k tzv. Vítání občánků  – neformálnímu setkání s týmem farnosti a týmem 
Vysokoškolského katolického hnutí, na němž je možné se dozvědět více o aktivitách  
a programech ve farnosti.  

 
KURZ ZÁKLADY VÍRY (2015 – 2017) 

Je určen především dospělým 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. 
Kurz vrcholí pro křtěnce a biřmovance-konvertity o Velikonocích 2017, tzv. rychlí biřmovanci 
(již praktikující katolíci) projdou zrychleným kurzem do 10. 4. 2016, kdy budou biřmováni. 
První informativní schůzka proběhne v úterý 13. října od 20 hod. v sakristii kostela.  Není třeba 
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se přihlašovat předem. Přípravu vedou Tomáš Halík, Martin Staněk, Petr Vacík, Jan Regner  
a Marek Orko Vácha. V zimním semestru nebude zpočátku přítomen Mons. Halík (cca 9 
týdnů), připojí se až během prosince. 

 

PROF. TOMÁŠ HALÍK PŘEDNÁŠÍ NA UNIVERZITÁCH V USA 

Mons. Tomáš Halík se v zimním semestru stal hostujícím profesorem na University of Notre 
Dame  v USA, kde setrvá až do poloviny prosince. Přednášet bude též na Georgetown 
University ve Washingtonu a v St. Joseph Seminary v New Yorku. Po dobu nepřítomnosti Mons. 
Halíka jedná jménem farnosti farní vikář P. Jan Regner SJ.  

 

NOVÁ FARNÍ ASISTENTKA 

Počínaje 1. zářím nastoupila na místo farní asistentky (jako zástup za Paulu Fassati, t.č. na 
mateřské) Marta Mills. V letošním roce absolvovala kurz Základy víry a bude se o vás starat 
ve věcech administrativních, při koordinaci farních aktivit a dobrovolníků, zajistí pro vás 
dostatek zajímavé literatury na náš knižní pult a bude trpělivě odpovídat na vaše dotazy  
u farního telefonu a e-mailu. Přejeme Martě, aby se jí u nás líbilo a dobře pracovalo. 

 

PODZIMNÍ KURZ PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ V CENTRU PRO RODINU  

6. 10. 2015 – 1. 12. 2015   

Cílem kurzu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství. Jejím základem je 
křesťanský pohled na manželství a rodinu. Během osmi večerů se v rámci přednášek  
a následných seminářů promýšlejí témata obsažená v manželském slibu, který by manželé 
měli naplňovat ve svém každodenním životě. Pozornost je také věnovaná otázkám 
oddávajícího před vlastním slibem. Na přípravě se podílí tým tvořený několika kněžími, 
jáhnem a manželskými páry. Snoubenci dostávají každý večer materiály k danému tématu, 
určené k další diskusi v páru. Koná se v Pastoračním středisku (sál sv. Vojtěcha), Kolejní 4, 
Praha Dejvice. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Přihlašování prosím neodkládejte,  
o kurzy bývá velký zájem, jejich kapacita je omezená. Další podrobnosti naleznete na 
webových stránkách Centra pro rodinu při pražském arcibiskupství (apha.cz/cpr). 
 
 

FILMOVÝ KLUB: MLÁDÍ / LA GIOVINEZZA, STŘEDA 14.10 V 19 HODIN 

Itálie - Francie - Švýcarsko - Velká Británie 2015, Paolo Sorrentino, 118 min. Dirigent  
a skladatel v důchodu Fred (Michael Caine ) se léčí ve švýcarském sanatoriu pod dohledem 
své dcery (Rachel Weisz). Je tam s ním starý přítel, režisér Mick (Harvey Keitel), který se na 
rozdíl od Freda ještě nehodlá vzdát kariéry. Oba tráví čas ve vzpomínkách na mládí a na své 
lásky a s plným vědomím svého věku hledí bez iluzí vstříc budoucnosti. Kolem nich plyne život 
desítek barvitých postav, jež potkávají či jen zahlédnou a jež je nutkají k úvahám o mládí  
a kráse. I tentokrát Paolo Sorrentino inscenuje jakési chorální divadlo života, kde postavy 
obklopující ústřední dvojici mají při své rozmanitosti každá svou zásadní roli. Nikoliv jako 
součást takřka neexistujícího příběhu, ale jako jedna ze složek tvůrčího záměru. Ten je 
úchvatně vyjádřen obrazem i hudbou a místo dojmu úpadku a konce se zdá spíš budit pocit 
naděje, umocněný krásným a silně emotivním závěrem. Uvádějí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ 
a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Filmová projekce se koná ve středu od 19 hod. ve velkém sále 
Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 100,- Kč, informace na tel: 
257 532 908, 257 532 013 Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377, online rezervace: 
www.mlp.cz 
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VÝLET SPOLKU CESTA: SOBOTA 24. ŘÍJNA 2015 

V říjnu se společně podíváme na legendami opředený Blaník. Ten tvoří dva vrchy, Velký 
Blaník (638 m n. m.) a Malý Blaník (580 m n. m.). Cestou vzhůru projdeme oba vrchy místními 
naučnými stezkami a nahoře si vychutnáme nejenom výhled z rozhledny, ale i vlastní oběd 
z batohu. Výlet bude dále pokračovat do Kondrace, kde si prohlédneme farní muzeum  
a odpočineme si v místní hospůdce. Cestu pak zakončíme v nedaleké Vlašimi. Celá trasa měří 
cca 15 km. Podrobný itinerář bude k dispozici na webu farnosti. Sraz je v sobotu 24. října 2015 
v 9.20 na autobusovém nádraží Roztyly, stanoviště 1. Autobus odjíždí v 9.35. Předpokládaný 
návrat do Prahy je v 17.50 hodin. Moc prosíme, hlaste se dopředu na e-mail: 
spolekcesta@email.cz 

 

ČLOVĚK V BIBLICKÝCH PŘÍBĚZÍCH 

Chcete vědět více o Bibli a jejím obrazu člověka? Chcete se tak dozvědět více i o sobě  
a ostatních lidech? Formou skupinových setkání nad biblickými příběhy můžete najít některé 
odpovědi i na tyto otázky, ale nejen na ně. 

 Budeme se setkávat jeden rok od října do června, zpravidla jednou za čtrnáct dní  
v podvečerních hodinách. Skupina je uzavřená, takže po výběru skupiny se můžeme hlouběji 
poznat a důvěřovat si. Je zaměřená na osobní rozvoj, poznání vlastních emocí a na vztahy  
k ostatním lidem. Budeme číst známé biblické příběhy z Nového i Starého zákona a číst  
a vykládat je osobně, v kontextu našich životů. Setkání budou probíhat v Kryptě kostela 
Nejsvětějšího Salvátora vždy v pondělí od 18.15 do 20.45 hodin (změna oproti loňskému 
kurzu). 

Cena 150,- Kč za večer, cena za celý rok 2400,- Kč  

Kontakt: Oldřich Jirsa. Tel. 777303484   mail: olda.jirsa@gmail.com. 

 

ČTVRTEČNÍ ADORACE PO LETECH OPĚT V KOSTELE 

Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru, které se po léta konaly 
v sakristii kostela, se až do odvolání (případně do silných mrazů) přesouvají do kostela Nejsv. 
Salvátora. K tomuto rozhodnutí vedlo mnoho faktorů, nejvíce však argument vhodnějšího 
prostředí pro eucharistickou adoraci a taktéž lepší zachování intimity zpovídajících se.  
Systém rozřazování se k jednotlivým zpovědníkům/konzultantům zůstane zachován a prosíme 
o jeho respektování s ohledem na penitenty i zpovědníky. P. Petr Vacík nadále zpovídá ve 
zpovědní místnosti v přízemí jižní věže, P. Marek Vácha se po dobu nepřítomnosti Mons. 
Halíka  přesune do krypty a v presbytáři kostela se bude objevovat P. Jan Regner a nově pro 
duchovní konzultace také sestra Irena z Karmelu Edith Stein. Děkujeme za pochopení  
a věříme, že adorace, jejichž tradice v našem kostele sahá až do roku 1987, a které 
doprovázely za přítomnosti plného kostela zpěvy z Taizé, nabudou opět své důstojnosti. 

 

V Ý H L E D O V Ě  

MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - REQUIEM W.A. MOZARTA 2.11. V 19.00 HODIN 

Requiem v podání souboru Capella Regia pod vedením Roberta Huga a v přímém přenosu 
ČRo2. Mši celebruje P.Petr Vacík SJ. 
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PR AV I DE L NÁ S ET KÁNÍ  
 

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  
 

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 
danému období. Svým zpěvem doprovodí zahajovací mši sv. 6. 10., kde 
zazní ochutnávka z nadcházejícího akademického roku. Zájemci  
o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou 
sbormistryni Evě Filipové na mailu filip.eva@seznam.cz 

 

 
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 

Zveme všechny zájemce o pravidelné i občasné sportování do Lazara 
Betánie. Od začátku října se budeme scházet každý čtvrtek večer  
v tělocvičně ZŠ Umělecká v Holešovicích. Od 19.00 hrajeme fotbal, od 
20.00 volejbal. Nezáleží na sportovní výkonnosti, ale na chuti a dobré 
náladě. Na třetí poločas si chodíme popovídat někam na pivo či nealko. 
Podrobnosti vč. mapky najdete na FCB: "Lazar - sportovní čtvrtky na  
3 poločasy". Kontakt: Jan Márton - 739 640 878, martonj@seznam.cz 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA  
V letošním akademickém roce zahájí knihovna svůj provoz v úterý 6.října. Stejně jako loni 
bude knihovna v provozu každé úterý a čtvrtek, novinkou je rozšíření výpůjční doby                   
o neděli, kdy bude knihovna otevřena půl hodiny před a půl hodiny po večerní mši.  
Kontakt: Irena Boumová irena.boumova@centrum.cz, 775 975 535 
 

 
 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
mailto:irena.boumova@centrum.cz
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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  

Rádi uvítáme další dobrovolníky/dobrovolnice, kteří by byli ochotni během akademického roku 
pomoci s knihovnickou službou. Těšíme se na návštěvu! Knihovnice Irena, Adéla, Kristýna  
a Markéta. 
 

 
Ze Sýrie do Salvátora zatím nikdo nedorazil, jak hlásá turistická nástěnka v kostele 
 
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
 

V tomto čísle Salvatore najdete kurzy na podzim a některé nově vypsané termíny: jeden 
adventní a několik kurzů na nový rok. Další kurzy budou zveřejněny v příštím 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 e-mailem na adrese 
meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte 
nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem. Najdete nás také na Facebooku 
jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 
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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Kurz 111 Rozšířená Sádhana (3 dny) 

15.-18.10. 2015, čtvrtek 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 1.770,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410,- Kč. 
 
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. 
 
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 větší zkušenost s kontemplací chybí, 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. 
 
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. 
  
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. 
 
 



9 

 

Kurz 120 Adventní rekolekce (2 dny) 

18.-20.12. 2015, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu 
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován 
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také 
možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Jan Regner SJ a P. Petr 
Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 940,- Kč. 
 
Kurz 121 Kontemplativní exercicie (6 dní) 

28.12.2015-3.1.2016, pondělí 18.00 až neděle 15.00 

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 (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. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Doprovází P. Petr Vacík 
SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 3.540,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
2.820,- Kč.  
 
Kurz 124 Kontemplativní exercicie (3 dny) 

21.-24.1.2016, čtvrtek 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 větší zkušenost s kontemplací chybí, je však 
třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena ubytování s plnou penzí včetně 
příspěvku na kurzovné je 1.970,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610,- Kč. 
 
Kurz 125 Ignaciánské exercicie (7 dní) 

30.1.- 7.2.2016, 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. 
Doprovázejí 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 3.290,- Kč. 
 
Kurz 127 Postní mini-exercicie (2 dny) 

12.- 14.2.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do 
duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení 
a přípravu na Velikonoce. Doprovází P. Petr Vacík SJ a některá ze sester karmelitek (bude 
upřesněno).  Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s 
nízkým příjmem 940,- Kč. 
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Kurz 129 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)  

25.-28.2.2016, 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 133 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny) 

24.- 28.3. 2016, čtvrtek 18.00 - pondělí 15.00 

Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou 
přípravou na liturgii, slavením velikonočních obřadů a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen 
v částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet (Lk 24,13-
35). Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč. 
 
Kurz 135 Kontemplativní exercicie (3 dny) 

7.-10.4.2016, čtvrtek 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 větší zkušenost s kontemplací chybí, je však 
třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena ubytování s plnou penzí včetně 
příspěvku na kurzovné je 1.970,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610,- Kč. 
 
Kurz 137 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní) 

19.-24.4. 2015, úterý 18.00 až neděle 15.00 

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 141 Mezi duší a Duchem II. (3 dny) 

19.-22.5.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší 
a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak 
měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti 
v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se 
zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. 
Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen 
pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem.  Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070,- Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 1.710,- Kč. 
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AKCE NA KARMELU   EDITH STEIN  
 
 

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN 

 

C O  N AB Í Z Í  K AR M E L  V  Ř Í J N U  

 
 
PŘEKÁŽKY PŘI ROZLIŠOVÁNÍ 

Otevíráme roční běh setkávání pro mladé ženy od 20 do 35 let s tématem rozlišování životní 
cesty. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, křesťanské 
chápání povolání, svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme 
prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Cyklus je koncipován jako teoreticko-
praktický s důrazem na hledání a rozlišování Božího působení ve vlastním životě. Důležitou 
součástí bude téma modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si různých 
druhů modlitby a meditace. První víkend proběhne od 20. do 22. listopadu. Předpokládá 
alespoň jedno individuální setkání. Bližší informace a přihlášky (do konce října) u sestry Ireny, 
email: karmelitky@gmail.com, tel. 732 708 595. 

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). 

 

  
 
 
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 jsou 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.  

St 19.00 Následování Krista: Cyklus duchovní četby – třetí středa v měsíci 

Po 5.10. 19.00 
Eucharistická oslava + agapé. Předsedá Libor Ovečka SDB. Tímto 
dnem obnovujeme pravidelný veřejný provoz na Karmelu. Nejen pro 
univerzitní studenty. 

Čt 15.10 17.30 
Slavnost sv. Terezie od Ježíše. Při eucharistii, které předsedá 
František Hylmar SJ, obnoví sestra Irena od sv. Tváře své časné 
řeholní sliby. 

St 21.10 19.00 
Četba z duchovních klasiků: Následování Krista. Začínáme číst  
a komentovat. 

Po 26.10. 20.00 Klavírní koncert Jenovéfy Kučerové. 
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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, Krypta) 

19.00 mše sv. 

20.15 –
 21.00 

duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 
adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního 
rozhovoru, od října  v kostele 

 
 
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, P.7) 

 20.00 – 21.30 Výpůjční doba knihovny 

Neděle 
19.30 – 20.00 
21.00 – 21.30 

Výpůjční doba knihovny 
 

 

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

6.10. Út  19.00 
Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku „Veni 
Creator Spiritus“. Zpěvem doprovodí salvátorská schola, následuje 
pohoštění v sakristii. 

7.10. St 17.00 
„Vítání občánků“ akademické farnosti. Představení farních aktivit    
  pro nově příchozí studenty a farníky. (sakristie) 

7.10. St 19.00   Zahajovací mše VKH, kostel sv.Ignáce, Karlovo náměstí 

13.10.  Út   20.00   Úvodní setkání Kurzu základy víry (sakristie) 

14.10 St    Filmový klub – Mládí/La Giovanezza(Městská knihovna) 

16.10 Pá 18.52   Noční pouť na Svatou Horu. (více viz.web farnosti) 

VÝHLEDOVĚ: 

2.11 Po 19.00 
  Requiem W. A. Mozarta. Bohoslužba za zemřelé.  
  Celebruje P. Petr  Vacík SJ. 
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