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Vážení a milí, 
vstoupili jsme do doby adventní – do doby plné očekávání příchodu (od advenio – přicházím). 
Teologie má zpravidla na mysli tři příchody Krista – jeden před dvěma tisíci lety, ten druhý na 
konci časů a konečně třetí, to je ten příchod do srdcí lidí kdykoliv a kdekoliv, kde se pro něj 
najde místo pod střechou. 
Těch příchodů Božích by se ovšem našlo více. Například již vynoření se času a tím i dějin 
z věčného teď je okamžikem, kdy nám Bůh vstupuje velkolepým způsobem do života. 
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh...... V něm byl život a život byl 
světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1). Světlo ve tmě svítí a tma je 
nepohltila! Tím světlem je zde míněn Kristus, ovšem vzpomeňme například na oddělení světla 
od tmy, jak je popisuje kniha Genesis. Takže jestli má pravdu koncept/objev reliktního záření, 
jenž vznikl 60.letech a říká, že pár tisíc let po Velkém třesku se prvotní plazma vesmíru 
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ochladila natolik, aby se částice světla - fotony mohly osvobodit od hmoty – tedy protonů a 
elektronů.... pak jsme na stopě něčeho velice velkého, poetického a zároveň skutečného. 379 
tisíc let po Velkém třesku se stal vesmír průhledným, světlo se oddělilo od hmoty a tma jej již 
od té doby nepohltila. Stopy po tak vzdálené minulosti jsou stále přítomné a dají se i změřit. 
V každém krychlovém centimetru kdekoliv (nejen v okolí tohoto farního zpravodaje) se 
nachází přes 400 fotonů tohoto reliktního záření, svědka dávné události. Potud věda. 
Ovšem i ta velká událost v izraelském městečku Betlémě před dvěma tisíci lety má své stopy 
v každém krychlovém centimetru (a to i v okolí tohoto farního zpravodaje)!. A má mít své 
stopy, vždyť  "kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, nenarodí-li se v tvém srdci, jsi 
stejně ztracen." Tato událost na nás tedy na rozdíl od reliktního záření klade nějaké nároky, 
touží po naší odpovědi. 
Slovo se stalo tělem, doslova masem – jedná se o inkarnaci, vtělení, sestoupení do hmoty, 
masa lidského těla, nejde o nic zdánlivého, nejedná se o sen ani zbožnou myšlenku, ani  
o mýtus nebo touhu lidstva. A tuto skutečnost, toto „maso“ není třeba nijak vylepšovat, 
dochucovat ani obarvovat na červeno (na mysl mi právě přichází Santova rudá čapka), jako 
v případě uměle vypěstovaného masa v laboratořích kterési univerzity (nic proti vědeckému 
pokroku na poli kmenových buněk). Ta skutečnost je syrová, Bůh vstoupil zvláštním 
způsobem do dějin („sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním 
z lidí“ – Flp 2,7). Říká se tomu Boží kenosis, sebevydání, sebezřeknutí.  
Ta kenosis se uskutečnila v obyčejné rodině. Takže až budeme o Vánocích naříkat nad tím, 
že na těch pár metrech čtverečních nemáme žádné soukromí, všude se to hemží vlastními  
i cizími dětmi, tchýněmi a dalšími osobami, vzpomeňme na Boží kenozi, vezměme na sebe 
přirozenost služebníka a naplňme svá srdce očekáváním. 
 

Martin Staněk 
 
  

AKTU ALITY  
 

 

 

PROF. TOMÁŠ HALÍK PŘEDNÁŠEL NA UNIVERZITÁCH V USA 

Mons. Tomáš Halík se na  zimní semestr stal hostujícím profesorem na University of Notre 
Dame  v USA, odkud se vrací 13. prosince. Mnoho z jeho bohatého programu včetně 
videozáznamů přednášek naleznete na našem webu. 

 
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 (do 13.12.) přesune do Krypty. 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. 
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ADVENT A VÁNOCE 2015 - 2016 
 

V neděli 29.11. začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších bude 
požehnán adventní věnec. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem 
ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky 
- zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů. 

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze 
zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je, po domluvě 
je možné si nějaký zpěvník i zakoupit. Trénovat zpěv anebo jen tiše poslouchat můžete díky 
nahrávkám rorátních zpěvů, které jsou k dispozici na webu www.mesnizpevy.cz v podobě, 
v jaké znějí i v našem kostele. Na témže webu se dozvíte i další podrobnosti o vzniku a historii 
rorátů. V sakristii můžete zakoupit také CD Rorate – české adventní zpěvy 16. století, nahrané 
Týnskou scholou pod vedením Bohuslava Korejse, vhodné i jako dárek. 

Během Vánoc, tedy počínaje 21. prosincem a konče 3. lednem nenabízíme běžný farní 
program jako během akademického roku, ovšem těšit se můžete na Půlnoční mši sv. 24.12. 
přesně o půlnoci, v pátek 25.12. na mši sv. u příležitosti Slavnosti Narození Páně ve 14 hodin 
a na Novoroční mši sv. ke cti Matky Boží Panny Marie 1. ledna ve 14 hodin. 

Čas vánoční v našem kostele netradičně obohatí Noční obloha nad salvátorským betlémem, 
kterou prozatím ponecháváme jako překvapení. 

 

BENEFIČNÍ KONCERTY U SALVÁTORA 9. A 16.12.  

Tradiční benefiční koncert Salvátorské scholy se uskuteční ve středu 9.12. od 19.30. 
Mimo jiné budou uvedeny pravoslavné písně a Missa piccola Jiřího Temla pro smíšený sbor  
a housle. Dále zazní skladby P. I. Čajkovského, P. Česnokova a dalších. Vystoupí Salvátorská 
schola a její hosté. 
 

O týden později – ve středu 16. prosince od 20.00 se v našem kostele také již tradičně 
rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.  
 

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy i benefice Orchestru a sboru UK přispěje na 
podporu sbírky Člověka v tísni „Skutečná pomoc“, díky níž přispějeme na výstavbu škol, na 
vrtání studen a vzdělání zdravotníků nebo podpoříme bezpečné porody žen v chudých ze-
mích. Vstupné na oba koncerty je tedy dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku. 

 

MÁME OTEVŘENO! 

Poslední předvánoční čtvrtek 17.12. bude již tradičně patřit stavbě salvátorského betléma, 
instalaci vánočních stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus 
svařáku kdykoliv mezi 10.00 a 16.30. Děkujeme! 

 

UMĚLECKÁ INTERVENCE PAVLA MRKUSE: KINESIS  13. - 20.12. 2015 

Na třetí neděli adventní Gaudete, která letos připadne na 13. prosince, připravujeme vernisáž 
umělecké intervence Pavla Mrkuse. Setkání s autorem a slavnostní přípitek nás čeká po 
večerní mši sv., tedy ve 21 hodin, a to v sakristii. Intervence potrvá od neděle 13. do neděle 
20. prosince. Přístupná bude nejen během bohoslužeb, ale mimořádně i od 18 do 20 hodin 
(po, pá, so, ne) a 18 – 21.30 (út, čt). Intervence mohla vzniknout i díky podpoře společnosti AV 
Media a Fakulty umění a designu UJEP.  
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PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA 

Kromě běžných hodin duchovní pohotovosti bude ve čtvrtek 17.12. od 18 hodin do neurčita 
probíhat v kostele eucharistická adorace s rozšířenou zpovědní službou. Prosíme však 
kajícníky, aby svátost smíření ve vlastním zájmu nenechávali na tento poslední čtvrtek. 
 

SALVÁTORSKÝ KALENDÁŘ 2016 EST ARRIVÉ! 

Salvátorský nástěnný kalendář na rok 2016 si můžete po všech bohoslužbách zakoupit 
v sakristii i v kostele. Formát A3, 14 listů. Cena: 180 Kč. 

Kalendář obsahuje 9 velkých černobílých a 4 barevné fotografie, které vznikly převážně  
v průběhu roku 2015 v kostele Nejsvětějšího Salvátora, ovšem jistě potěší i nesalvátorské. 

Autorem fotografií je Martin Staněk. 

 

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 (KROMĚ  VÁNOČNÍHO  ČTRNÁCTIDENNÍ) 
 

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 
 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA (KROMĚ  VÁNOČNÍHO  ČTRNÁCTIDENNÍ) 

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. na 1. neděli adventní 29.11. a v úterý 1.12. Zazní zde staročeské chorální roráty  
s doprovodem varhan. Dále srdečně zveme na tradiční benefiční koncert Salvátorské 
scholy, který se uskuteční ve středu 9.12. od 19.30. Mimo jiné budou uvedeny pravoslavné 
písně a Missa piccola Jiřího Temla pro smíšený sbor a housle. Zájemci o zapojení do scholy 
jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou sbormistryni Evě Filipové na mailu 
filip.eva@seznam.cz. 
 

TICHÁ MEDITACE (KROMĚ  VÁNOČNÍHO  ČTRNÁCTIDENNÍ) 
 
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 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE (KROMĚ  VÁNOČNÍHO  ČTRNÁCTIDENNÍ) 
 

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 poločasy si chodíme popovídat někam na pivo či nealko. 
Podrobnosti vč. mapky najdete na FB: "Lazar sportovní čtvrtky na 3 
poločasy". Kontakt: Karel Hlaváček, tel. 777 581 824. 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA (KROMĚ  VÁNOČNÍHO  ČTRNÁCTIDENNÍ) 

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“.  
 

SPOLEK CESTA 

Další výlet spolku Cesta se bude konat v lednu a dočtete se o něm v lednovém vydání 
Salvatore. 

 

 

Z mezináboženského setkání Společný hlas v našem kostele               (foto Petr Neubert) 
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VYS OKOŠ KOL S KÉ KAT OL IC KÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  

St  2. 12. 20.15 Vánoční bazárek  

Po studentské mši bude ve Vzducholodi (hromadný odchod ze sakristie) vánoční bazárek, kde 
bude možno zakoupit cukroví, přáníčka a vaječný likér na podporu dětí z Indie.  
 
Po  7. 12. v 19.00 Povyk s Janem Balákem: Albánská výzva  

Ve Studentském centru, Sabinova 4. V červenci 2014 uspořádal student a cestovatel Jan 
Balák expedici, jejímž cílem bylo prozkoumat horskou oblast v okolí vesnice Qereç v severní 
Albánii. Rychle postupující úpadek až zánik Qereçe a nedalekého Curraj i Epërm přivedl 
Baláka k myšlence systematické dobrovolnické pomoci v této lokalitě. Spolu s několika přáteli 
založil v listopadu 2014 Spolek pro povznesení údolí Curraj Eperm a začal shánět 
dobrovolníky. Během krátké doby se k projektu připojilo zhruba 100 mladých lidí. 

 
Po 7. 12. ve 21.00 Čajovna  

Na Povyk volně navazuje tradiční čajovna. Zůstaň na SC ještě probrat přednášku nad dobrým 
čajem, bude určitě i něco dobrého na zub. 

 

St 9. 12. ve 21.00 Družina v Družinské  

Na studentskou mši bude navazovat společenství Družina v Družinské. Otevřené 
společenství, na kterém se debatuje o palčivých tématech dnešní doby. Budeme mít možnost 
shlédnout dokumentární divadelní představení „4. Svět“, které pojednává o "nových chudých", 
tedy těch, kteří ještě donedávna náleželi ke střední třídě a dnes mají status "parazitů". 
Vstupné dobrovolné. 
 
Čt 10. 12. v 19.00 Vernisáž  

Chci, abys byl... Ne, toto neni upoutávka na diskuzi o knize Tomáše Halíka. 
Chci, abys byl... je název výstavy obrazů Petry Šukové, jejíž vernisáž proběhne ve čtvrtek 
10.12. od 19.00 ve Studentském centru VKH na Žižkově (Sabinova 4). Všichni jste srdečně 
zváni. 

 
Po 14. 12. v 19.00  Povyk o (před)posledních věcech člověka: (Paliativní péče)  

Ve Studentském centru v Sabinově 4. Setkání má za cíl seznámit se s paliativní péči  
a principy, na kterých je postavena. Představit její přínos pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí 
a jejich rodiny. Část program bude věnována práci ve skupinkách a hledání toho, jak by dnes 
vypadalo dobré umírání. Host: Martin Loučka, je ředitel pražského Centra paliativní 
péče,odborný asistent na oddělení lékařské psychologie na 3. lékařské fakultě UK a jako 
psycholog spolupracuje s hospicovým hnutím Cesta domů. 

 
Pá 4., 11. a 18.12  
Zveme všechny příznivce na páteční roráty do katedrály sv. Víta. Začátek v 5:45. Po mši 
následuje odchod na společnou snídani z vlastních zásob. Nenechte si ujít tento adventní 
duchovní zážitek spojený s krásnou atmosférou ranní, ještě spící, Prahy. 
 
St 2., 9. a 16.12  
Studentské mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 19.00. 
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SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
Máme vlastní internetové stránky! 
Od nynějška najdete program duchovních cvičení v Kolínském klášteře a další informace také 
na stránkách kolinskyklaster.org. Je možné se nyní přihlašovat i přes tyto stránky. 
 
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, nebo využijte výše uvedené stránky. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na 
každý kurz samostatným e-mailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský 
klášter“. 
 
 
Kurz 118 Mezi duší a Duchem I. (3 dny) 

3.- 6.12. 2015, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Kurz je plně obsazen. 
 

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 je již obsazen, ještě ale přijímáme náhradníky. 
 
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 je již obsazen, ještě ale přijímáme náhradníky. 
 
 
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 
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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 
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 
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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 136 Meditace Sádhana  (2 dny) 

15.-17.4.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je 
přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu 
uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nabízíme možnost 
účasti na slavení eucharistie. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu  
v minulosti již zúčastnili. Doprovází P. Jan Regner SJ a Petr Miklas.  
Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.280,-Kč, student a osoby  
s nízkým příjmem 1.040,-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 139 Ignaciánské exercicie (4 dny) 

4.-8.5. 2016 , středa 18.00 - neděle 15.00 

Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení. Během kurzu je zachováváno mlčení. 
Exercicie jsou především určeny těm, kteří touží lépe poznat sebe a Boží působení ve svém 
životě. Mohou se také stát školou modlitby a příležitostí se naučit duchovně rozlišovat a tak se 
správně rozhodovat v důležitých životních situacích, nebo prohloubit a oživit náboženskou 
zkušenost. Doprovází P. Jan Regner SJ a Doc. Mireia Ryšková z KTF UK. Cena ubytování s 
plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
2.080,- 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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Kurz 143 Ekumenické exercicie (4 dny) 

1.-5.6.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Tento kurz duchovních cvičení je určen jak pro katolíky s ekumenickým smýšlením, tak i pro 
účastníky z nekatolických církví. Základem k meditaci budou biblické texty. Nebude chybět 
mlčení a možnost individuálního doprovázení, nebo účasti na bohoslužbě. Součástí kurzu 
nebudou přednášky, ale jen krátké podněty k osobní meditaci. Duchovní cvičení mohou 
posloužit k lepšímu sebepoznání, kultivaci duchovního života a vnímání Boží přítomnosti. 
Doprovází P. Jan Regner SJ a Ivana Macháčková z CČSH. Cena ubytování s plnou penzí 
včetně příspěvku na kurzovné je 2.560,- Kč, studenti a osobys nízkým příjmem 2.080,- Kč. 
 
 
 

AKCE NA KARMELU   EDITH STEIN  
 
 

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN 

 

 

C O  N AB Í Z Í  K AR M E L  V  P R O S I N C I  

 

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 
 

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 

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.  

St 19.00 
Následování Krista: Cyklus duchovní četby – třetí středa v měsíci (změny 
vyhrazeny). 

St 16.12. 
Četba z duchovních klasiků. Na pokračování čteme a 
komentujeme vrcholný spis devotio moderna „Následování Krista“. 

So 19.12. 
Jednodenní rekolekce s filmem „Prosba“. Doprovází Vladimír 
Suchánek (UP Olomouc) a sestry karmelitky. Na tyto rekolekce je 
třeba se předem ohlásit, na ostatní akce u nás nikoliv. 
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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 SJ, 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 (nově 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 (sakristie) 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19.00 Modlitební setkání v Kryptě (jednou za 2 týdny) 

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 (*jen u příležitosti „Kafe po mši“) 
 

 

 

 

D A L Š Í  P R O G R A M -  P R O S I N E C  2 0 1 5  

1.12. Út 19.00 
Mše svatá s doprovodem Salvátorské scholy (staročeské chorální         
roráty s doprovodem varhan) 

9.12. St 19.30 Benefiční koncert Salvátorské scholy 

13.12. Ne  Vernisáž umělecké intervence Pavla Mrkuse 

16.12 St 20.00 
 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání sboru  
 a orchestru Univerzity Karlovy. Benefiční koncert. 

17.12. Čt 
10.00 
16.30 

 Máme otevřeno! Zdobení stromků, stavba betléma, úklid a čaj. 

17.12. Čt  18.00  Předvánoční zpovědní služba 

20.12. Ne 21.00  (Předvánoční) Kafe po mši (cukroví vítáno!) 

24.12. Čt 24.00  Půlnoční mše svatá. Celebruje Mons. Tomáš Halík 

25.12.  Pá  14.00  Slavnost Narození Páně - mše svatá. Celebruje Mons. Tomáš Halík 

VÝHLEDOVĚ: 
 

1.1. 
2016 

Pá 14.00 
Slavnost Matky Boží Panny Marie –  
mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík 
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