SALVATORE
zpravodaj

pražské

123/listopad

akademické

farnosti

A.D.2015
zdarma

Foto MS

Vážení a milí,
k zamyšlení mě tentokrát nevedou ani tak svátky svatých a památky zemřelých, jak by se
slušelo ve dnech, kdy vychází tento zpravodaj, jako spíše zajímavý článek v londýnském
týdeníku, právě probíhající sociologický výzkum, a nedávno začavší kurz základů víry. A teď to
jen poskládat dohromady.
Britská religionistka Karen Armstrongová v příspěvku v londýnském týdeníku New Statesman
z března roku 2013 přirovnává Boha Bible ke „startovacímu balíčku“, který dostáváme na
cestu někdy v dětském věku (to se koneckonců týká i dospělých konvertitů) spolu se Santa
Klausem (u nás například s vánočním Ježíškem). Zatímco se však představa o Ježíškovi
časem formuje a mění, představa Boha zůstává často i v dospělosti na infantilní úrovni.
A to často v ostrém kontrastu k vědecké vybroušenosti, kterou si v jiných oblastech pěstujeme.
Pokud se však naše schopnosti uplatňují například ve vědě, měli bychom růst

i v našich představách o Bohu. Náboženství/víra totiž není jen jakýsi soubor pravd nebo
snad nesouvislých či absurdních tvrzení, které je třeba přijmout před tím, než začnu
praktikovat víru.
Náboženství/víra je především a hlavně zkušenost, podobně jako například řízení auta nebo
tanec. Nestačí si prostudovat manuál od autoškoly, je třeba jezdit. Stejně tak pravidla stolní
hry, která jsou na první pohled nesrozumitelná a možná i nudná, vyvstanou teprve v okamžiku,
kdy usedneme ke stolu a začneme hrát. Tehdy teprve začne vše do sebe zapadat. Tak tvrdí
britská autorka.
Søren Kierkegaard by tady asi poznamenal cosi o skoku víry, který je třeba učinit, Pascal by
možná zmínil svoji radu nevěřícím přátelům, aby se i přesto, že nemohou přijmout ideu Boha,
chovali jako hráči a řídili se možnou výhrou. „Ztratit nemůžete nic, ale pokud má křesťanství
pravdu, můžete nekonečně vyhrát." Podobně i kardinál Joseph Ratzinger vyzval ty, kteří
nejsou schopni najít cestu k přijetí Boha, aby se pokusili alespoň žít, jako by Bůh byl. Tuto
myšlenku koneckonců nalezneme i v knize Divadlo pro anděly Tomáše Halíka.
Za skok víry však rozhodně nelze považovat sebevražedný skok zoufalce, kterému došly
racionální argumenty, a proto s výkřikem: „a přece se netočí!“ mizí v hlubinách.
Mnozí však namítnou: „začali jsme hrát, ale pravidla jsme úplně nepochopili, nebo je
nemůžeme čestně v jejich celku přijmout“. A jiní zas: „začali jsme hrát, pravidla jsme
pochopili, ale stojí nám v cestě tolik překážek – nemáme čas, jsme pomalí, nesoustředění, ta
židle u stolu je příliš tvrdá!“
Jak totiž ukazuje jeden právě probíhající výzkum, týkající se obtíží praxe duchovního života,
nejčastější překážkou k této hře jsme my sami. Nikdo ještě bohužel nevynalezl způsob, jak
trvale překonat sami sebe, jak se donutit k něčemu, co by nám ve výsledku mělo dokonce
prospět! Nejde nám uspořádat si čas a celý život, nesoustředíme se v osobní modlitbě,
nečteme Bibli, dostatečně nemeditujeme a jsme podle vlastních slov zjednodušeně řečeno líní
egoisté. Ale to už přece věděli všichni ti světci před námi, ti světci, které dnes máme vytesané
v pískovci na Karlově mostě! Toto bolestné zjištění totiž bytostně patří k této hře, k této praxi.
Ovšem v Credu ani ve věroučných dogmatech o tom není ani čárka, to je třeba vědět předem
a vůbec to tam nehledat.
„Jeďte do Kolína!“, poradil by vám chytrý jezuita Petr Vacík. „Vlezte si do vody a vyzkoušejte
všechny atrakce, které vám vodní svět jménem církev nabízí.“
Koneckonců s tímto vším budeme zápasit i během právě začínajícího kurzu základů víry
a v onom roce a půl stihneme možná vylézt alespoň na klouzačku v brouzdališti. To by mohlo
mnohé zneklidnit, ovšem za sebe mohu potvrdit, a snad mi dají za pravdu
i ostatní, že při vší té neuróze z domnělých duchovních velevýkonů našeho okolí zůstává ono
pomyslné brouzdaliště nadlouho, ne-li napořád, naší životní realitou, a když se jednou
i sklouzneme, sáhli jsme si na svoji maximu. A možná právě proto nás má Pán Bůh tak rád.
Martin Staněk

AKTU ALITY
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - REQUIEM W.A. MOZARTA 2.11. V 19.00
Mozartovo Requiem v podání souboru Capella Regia pod vedením Roberta Huga a v přímém
přenosu ČRo2. Mši sv. celebruje P. Petr Vacík SJ.

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
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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.

FILMOVÝ KLUB: LEVIATAN/LEVIAFAN STŘEDA 11. LISTOPADU V 19.00
Kolja žije v malém městě blízko Barentsova moře na
severu Ruska. Hned vedle domu, kde žije se svou mladou
ženou Liljou a synem, má vlastní autoopravnu. Avšak
starosta blízkého města, ho chce o dům, pozemek i práci
připravit. Kolja se nenechá koupit, je neústupný a odmítá se
vzdát. Rozjíždí se tak soukolí boje práva a arogantní moci,
které
se
nedá
jednoduše
zastavit.
Uvádějí
P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Filmová projekce se koná ve středu od 19.00 ve velkém
sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 90,- Kč, informace na
tel: 257 532 908, 257 532 013 Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377, online rezervace:
www.mlp.cz

SOUČASNÁ MIGRAČNÍ VLNA A KATOLICKÁ CÍRKEV - CYKLUS DEBAT
( U SALVÁTORA 18. LISTOPADU OD 19.00)
Centrum Dominikánská 8 ve spolupráci s Akademickou farností a Arcibiskupstvím pražským
pořádají v listopadu 2015 sérii debat věnovaných aktuálnímu tématu migrace a postoje
katolické církve v této věci.
Bližní nebo migrant?
První z debatních setkání se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu od 19.30 hodin
v dominikánském klášteře u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a). O tom, kde končí láska k bližnímu
a začíná mezinárodní politika (anebo naopak) budou mluvit diplomat Pavel Fischer a teolog
Benedikt Mohelník OP. (Moderovat bude Aleš Pištora.)
Migrace, koordinace a kooperace
Druhá debata s hlavní koordinátorkou pomoci migrantům v rámci Charity ČR Klárou
Boumovou a Petrem Novákem z odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra se
bude konat v sakristii kostela Nejsv. Salvátora (v Klementinu) ve středu 18. listopadu od 19.00
hodin. Tématem rozhovoru bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve
v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů. (Moderovat bude Martin
Staněk.)
Cizinci a vlastenci
Další debata se bude konat v Arcibiskupském paláci (Hradčanské nám. 16) ve středu
25. listopadu od 19.00 hodin. Bude se jednat o jakousi debatu o debatě. Jak jsme schopni
racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny a s jakými předsudky se musíme
vyrovnávat? Diskutovat budou historik a filosof Miloš Havelka, francouzský novinář žijící
v Praze Fabrice Martin Plichta. (Moderovat bude Filip Boháč OP.).
Debata o migrantech mířících do Evropy neutichá. Pohledy na danou problematiku se
neustále proměňují s ohledem na vývoj situace a jednání evropských politiků. Některé aspekty
získávají na relevanci, jiné ustupují do pozadí. Podobně se proměňuje váha argumentů, které
lze v debatě slyšet. Všechny tři debaty, které společně pořádá Arcibiskupství pražské,
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Dominikánská 8 a Akademická farnost u Nejsv. Salvátora, se snaží neztratit ze zřetele roli
církve v tomto dějinném okamžiku. Otázkou, která jednotlivé diskuze bude spojovat, je tedy to,
jak rozumět oficiálnímu stanovisku církve, jak mu rozumět s ohledem na biblické poselství, na
proklamace papeže Františka, s ohledem na prohlášení našich biskupů a kroky katolické
charitativní organizace Charita ČR.

11. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ AKADEMICKÉ FARNOSTI 21. LISTOPADU
V sobotu 21. listopadu oslavíme (především v srdcích) 11. výročí slavnostní promulgace nově
založené Akademické farnosti – první personální farnosti na území ČR. Při večerní mši sv. tak
před jedenácti lety učinil Miloslav kardinál Vlk, tehdejší primas český. Po slavnostní
bohoslužbě také požehnal a předal do užívání tehdy nově rekonstruovanou kryptu.
Akademická farnost byla dekretem pražského arcibiskupa založena již k 1. říjnu 2004
(k začátku akademického roku), máme tedy na výběr, kdy chceme slavit. Těšíme se spolu se
všemi, kdo tvoří po léta naše farní společenství a děkujeme Hospodinu za ta mnohá dobrodiní,
kterých se nám dostává.

VÝLET SPOLKU CESTA: SOBOTA 28. LISTOPADU
V listopadu se společně se spolkem Cesta vydejte do Týnce a Třebíze. Na počátku adventní
doby se podíváme do Panenského Týnce, kde se nachází nedostavěný gotický chrám Panny
Marie. Není zcela jasné, kdo a kdy chtěl nechat chrám vystavět, ale s největší
pravděpodobností to byl Plichta ze Žerotína kolem roku 1316. Toto místo je vyhledáváno
zejména pro své údajné léčivé účinky díky poloze na křížení dvou pozitivních zón. Naše cesta
pak povede do nedalekého Zichovce, kde nás čeká oběd v místním pivovaru. Dále budeme
pokračovat až do Třebíze. Ta je známá díky zachovalé návsi zemědělské vesnice s mnoha
historickými objekty, do kterých se pokusíme zajistit vstup. Celá trasa měří cca 9km. Podrobný
itinerář bude k dispozici na webu farnosti. Sraz je v sobotu 28. listopadu 2015 v 9.15 na
autobusové stanici Zličín. Autobus odjíždí v 9.30. Předpokládaný návrat do Prahy je v 17.50
na metro Hradčanská. Moc prosíme, hlaste se dopředu na emailu: spolekcesta@email.cz

ZAČAL KURZ ZÁKLADY VÍRY 2015 - 2017
V říjnu jsme zahájili nový Kurz základů víry, tedy sedmnáctiměsíční putování krajinou víry se
zájemci o křest a biřmování. V tuto chvíli se sice možnost naskočit ještě do rozjetého vlaku
snižuje, ovšem není úplně nemožná. Na webu v sekci kurz Základy víry naleznete bližší
informace jak o samotném průběhu kurzu, tak i možnost s přihlásit k úvodním víkendovým
setkáním, která považujeme za opravdu klíčové.
Přípravu doprovázejí Petr Vacík SJ, Jan Regner SJ, Marek Orko Vácha, sr. Denisa
Červenková, Martin Staněk, Petr a Adéla Muchovi. V prosinci se připojí i Tomáš Halík, který je
současné době jako hostující profesor v USA.

HODINA ZPĚVU ŽALMŮ S JIŘÍM HODINOU
Může být zpěv žalmů zároveň radostí i službou? Proto je tu kurz žalmového zpívání vedený
k přirozené dikci se základy pěvecké techniky. Koná se za účasti nejméně 3 účastníků a to
každou neděli v 19.15, první schůzka bude v neděli 1. listopadu v 19.15 v kryptě. Kontakt: Jiří
Hodina, e-mail: jiri.hodina@volny.cz
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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.

PŘEVADĚČ. EXERCICIE PODLE PETRA VACÍKA. DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE.
Vaší ctěné pozornosti doporučujeme nový
dokument České televize o salvátorských
exerciciích, které v Kolínském exercičním
domě dávají nejen naši jezuitští kaplani
Petr Vacík a Jan Regner, ale i sestra
Denisa Červenková a další jejich
spolupracovníci. Dokument sleduje tento
fenomén očima Petra Vacíka a dává
nahlédnout do jeho duchovní kuchyně.
Premiéru měl tento pořad v neděli 25.
října, k nalezení je na stránkách České
televize v archivu, případně proklikem
z farního webu.

PRAVIDELNÁ 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
Srdečně vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé.
Tato společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání
probíhají každou druhou středu od 19 hodin (konkrétní data na farním
webu) v Kryptě našeho kostela (vstup bočním vchodem u sakristie). Více
na: http://spolecenstvikrypta.wordpress.com
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Panna Orleánská navštívila náš kostel v září

(foto MS)

Projekci filmu živě doprovodil orchestr Berg
6

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. Svým zpěvem doprovodí mši
sv. v úterý 3. 11., kdy zazní pravoslavné písně P. I. Čajkovského, P. Česnokova a dalších.
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 října se opět scházíme 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 FB: "Lazar sportovní čtvrtky na
3 poločasy". Kontakt: Jan Márton - 739 640 878, martonj@seznam.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 a Universum. Aktuální seznam knih je umístěn na
internetových stránkách farnosti. Těšíme se na vaši návštěvu! Knihovnice Adéla, Irena B.,
Irena S. a Kristýna. Kontakt: Adéla Růžičková adela.r@email.cz
Výpůjční doba: Út 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 h, Čt 20.00 – 21.30 h a neděle, při kterých se
koná „Kafe po mši“.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Po 2.11. v 19.00. PoVyk s Jaroslavem Lormanem: Homosexualita v církvi
Být člověkem s menšinovou sexuální orientací v církvi není vůbec snadné. Římskokatolická
církev má jasné a odmítavé stanovisko k jakékoliv sexuální aktivitě mimo manželství.
Tzv. homosexuální zaměření je charakterizováno jako vnitřně nezřízené. Většina
tzv. homosexuálů po tzv. coming-outu společenství církve opouští. Homosexualita je žhavé
téma i na biskupských synodách. Jaroslav Lorman je morální teolog, trvalý jáhen, otec čtyř
dětí, který žil 18 let v manželství. V tomto roce se deklaroval jako homosexuál.
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Po 2.11. ve 21.00. Čajovna – na PoVyk volně navazuje tradiční čajovna. Zůstaň na SC ještě
probrat přednášku nad dobrým čajem, bude určitě i něco na zub.
St 11.11. ve 20.00. Družina v Družinské – na studentskou mši bude navazovat společenství
Družina v Družinské. Otevřené společenství, na kterém se bude debatovat nad nejpalčivějšími
tématy dnešní doby.
Út 17.11 Pouť k 17. listopadu - informace budou včas na stránkách www.vkhpraha.cz
St 25.11. ve 21.00 Družina v Družinské – na studentskou mši bude navazovat společenství
Družina v Družinské. Otevřené společenství, na kterém se bude debatovat nad nejpalčivějšími
tématy dnešní doby.
St 4., 18. A 25.11. od 19.00 Studentské mše u sv.Ignáce

S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

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 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.
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
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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.
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
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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

Po

19.00

Eucharistická oslava + agapé. Eucharistii předsedají střídavě Libor
Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Brož (KTF UK).

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

St

19.00

CO

NABÍZÍ

Eucharistická oslava
Celebruje střídavě Jan Kofroň, Petr Glogar OCD, Pavel Pola OCD
a hosté. Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám řeholní
komunity.
Následování Krista: Cyklus duchovní četby – třetí středa v měsíci (změny
vyhrazeny).

KARMEL

Po 9.11.

19.00

St 18.11.

19.00

Pečené kaštany a jiné. Po eucharistii pečeme na zahradě kaštany,
naléváme svařené víno a těšíme se z dalších darů podzimu. Vaše
vlastní výpěstky a nálezy budou také velmi vítány.
Četba z duchovních klasiků: Následování Krista. Čteme
a komentujeme klasický text středověké devotio moderna.
Překážky při rozlišování. Otevíráme roční běh setkávání pro
mladé ženy od 20 do 35let 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. Důležitou součástí bude téma
modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si
různých druhů modlitby a meditace.

Pá-Ne
20.-22.11.

Odpočinek na Karmelu v Luké. Otevřený týden pobytu v klášteře
v Luké, je možné připojit se kdykoliv během týdne k dennímu
programu řeholní komunity. Info na karmelitky(zavináč)gmail.com,
tel. 732 708 595 / 723 588 512.

Po-Ne
24.-29.11.
Po 30.11.

V LISTOPADU

20.00

Dialogy (u) karmelitek: Pavel Klusák. Večer věnovaný hudbě
Arvo Pärta

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).
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Z K ALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY

A DUCHOVNÍ SERVIS

Neděle

14.00
20.00

mše sv.
mše sv.

Úterý

17.00 - 18.30
19.00
20.15 - 21.00

Čtvrtek

20.00

duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, krypta)
mše sv.
duchovní pohotovost (P. Marek Vácha, farní kancelář)
adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru (nově v kostele)

PRAVIDELNÝ

17.00
18.30 – 19.00
20.00 – 20.30
20.15
20.15
7.00
19.00
19.00
20.00 – 21.30
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle*

DALŠÍ

TÝDENNÍ PROGRAM

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (sakristie)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (jednou za 2 týdny)
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P.7)
Výpůjční doba knihovny
Výpůjční doba knihovny (*jen u příležitosti „Kafe po mši“)

PROGRAM- ŘÍJEN

2015

Kafe po mši (sakristie)

1.11.

Ne

20.00

2.11.

Po

19.00

3.11.

Út

19.00

Mše sv. za zemřelé - Requiem W.A. Mozarta. Přímý přenos ČRo
Vltava, celebruje P.Petr Vacík SJ
Salvátorská schola doprovodí mši sv. pravoslavnými zpěvy

8.11.

Ne

14.00

Sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi

11.11.

St

19.00

Filmový klub - Leviathan/Leviafan (Městská knihovna)

17.11.

Út

19.00

18.11.

St

19.00

23.11.

Po

19.30

Mše sv. na poděkování za 26 let svobody
Migrace, koordinace a kooperace. Debata s Klárou
Boumovou a Petrem Novákem o současné uprchlické krizi. (sakristie)
Koncert k Týdnu diverzity. PKF. Benefice pro Sýrii.

28.11.

So

29.11.

Ne

Výlet spolku Cesta – Týnec a Třebíz (více viz. web farnosti)
20.00

Salvátorská schola doprovodí mši sv. staročeskými roráty
Benefiční koncert Salvátorské scholy
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboru
a orchestru Univerzity Karlovy. Benefiční koncert.

VÝHLEDOVĚ:
9.12.

St

19.30

16.12

St

20.00
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