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Vážení a milí, 
 

popeleční středou vstupujeme do postní doby, tak výstižně charakterizované slovy při udílení 
popelce: „pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“. Jak lépe vystihnout lidskou pomíjivost, než 
takto. Prach a popel, symboly zmaru, rozpadu, pomíjivosti, nesoudržnosti, které však stejně 
jako symbolika Velkého pátku dostávají svůj smysl teprve ve velikonoční radosti vzkříšení. 
Stojíce osamoceně, byly by jen mementem mori bez jakékoliv naděje. Ano, k půstu patří 
stejně tak masopust na straně jedné, jako vigilie Veliké noci vzkříšení na straně druhé. 
Obestoupen hradbou obyčejné lidské radosti i kosmické události Kristova vzkříšení (a tím  
i naděje na vzkříšení naše) již není jen pustou beznadějí a sebevyprázdněním, nese v sobě 
hluboký smysl. 
Titulní fotografie, zobrazující nádoby na popel, přichystané k udílení svátostiny popelce na 
čelo účastníkům bohoslužby, připomíná tak trochu semafor. Na místě, kde bývá zelené světlo, 
zeje prázdnotou připravená miska. Tvarem připomíná vypouklé sklo na semaforu, jen se 
netlačí ven, ale naopak zve dovnitř. Pokyn k jízdě vpřed je tedy paradoxně signálem 
k vyprázdnění, a zároveň výzvou k naplnění.  
Louis Evely ve svých promluvám k manželům hovoří o manželství jako o obnažení se, vzdání 
se druhému, zboření hradeb, jimiž se obrňujeme proti druhým a připravenosti trpět tou 
nejcitlivější částí své bytosti. To musí vždy platit pro oba partnery, je to hra, kde hrají oba. Je 
tu ovšem také jedna krásná paralela, a to podobnost vztahu Boha a člověka se vztahem 
manželským, ba mileneckým, jak nám bohatě dokazuje starozákonní Píseň písní. Onen 
miláček a snoubenka se vzájemně hledají, skáčou po pahorcích“, „nahlížejí mřížovím“, touží 
spatřit tvář toho druhého a položit jej „jako pečeť na své srdce“. Bůh hledá člověka, člověk 
touží po Bohu. Ten krok zbourání hradeb a zranitelnosti vůči člověku jako první učinil Bůh. 
Doba postní přímo vybízí k tomu stát se zranitelnějšími, otevřenějšími, citlivějšími vůči Bohu. 
Doslova nabádá k tomu, co píše prorok Jeremiáš: „Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se 
svést...“  Tedy vykročme s odvahou do doby postní a nechme se (s)vést. 
 

Martin Staněk 
 
  

AKTU ALITY  
 

XXI. POPELEC UMĚLCŮ  

středa 10. února 2016  

18.00 hodin  / Popeleční hudební quodlibet Jiřího Stivína (flétna) a Roberta Huga (cem-
ballo).  Duchovní slovo: Mons. Tomáš Halík 

Koná se v sakristii kostela. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17.40. 

19.00 hodin / Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a pro-
mluví Mons. Tomáš Halík. 

20.30 hodin /Vernisáž výtvarné intervence Free Visit Christiana Helwinga v sakristii koste-
la. Promluví autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem. 

V pořadí XXI. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie 
a umění při KTF UK. 
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„Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve studentském kostele 
Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici 
vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové 
války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a ge-
nerací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se 
koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba. 

CYKLUS POSTNÍCH ZAMYŠLENÍ  

Novinka loňského roku pro předvelikonoční dobu – cyklus postních zamyšlení několika hostů - 
se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i přímo letošní intervencí. Konat se bude po pět 
postních čtvrtků v kostele Nejsv. Salvátora před adorací, tedy od 19.30.  

čtvrtek 11. února – s.Francesca Šimuniová, benediktinka z komunity Venio 

čtvrtek 18.února -  Jan Kotas, teolog, Katolická teologická fakulta UK 

čtvrtek 25.února - zamyšlení se záměrně nekoná, namísto toho zveme do centra 
Dominikánská 8 při kostele sv.Jiljí (Jilská 7a) na uvedení nové knihy Miloše Doležala  
o P. Josefu Toufarovi. 

V březnu se postních promluv zhostí s.Denisa Červenková z Karmelu Edith Stein, teolog  
a kněz David Vopřada a další. 

 

CHRISTIAN HELWING: FREE VISIT 

vernisáž: 10. února 2016 po bohoslužbě Popeleční středy, která začíná v 19.00 hodin do 
24.3. 

Pro letošní postní intervenci v kostele Nejsvětějšího Salvátora jsme oslovili německého 
umělce Christiana Helwinga. Důvod byl prostý: líbila se nám jeho proměna Galerie moderního 
umění a architektury v českobudějovickém Domě umění na sklonku roku 2014. Rozhodli jsme 
se proto získat Christiana Helwinga i pro projekt v pražském akademickém kostele.  

Umění Christiana Helwinga je totiž bytostně prostorové. Jde mu o změnu vnímání, o změnu 
atmosféry existující architektury, o vytvoření určitého experimentálního nástroje, jakéhosi 
pomyslného zrcadla, kterým zkoumá stávající historické a sociální vrstvy daného prostoru. Tak 
tomu bude i v akademickém kostele u Karlova mostu. Jeho pochozí socha protne tento 
starobylý chrám, jehož historie se dotýká jak středověkých dominikánských kořenů, tak i 
novověké jezuitské slávy přední intelektuální laboratoře české země.  

Projekt Christiana Helwinga by se dal jednoduše shrnout pojmy tělo, pohyb, prostor. 
Pozorovatelům (farníkům, dalším návštěvníkům, turistům) při tom náleží zvláštní role, neboť 
v jeho  umění nejde o pouhé pozorování určitého uměleckého díla. Jde o vědomé a zároveň 
tělesné prožívání prostoru a také o myšlenkovou revizi prožitého. Christian Helwing k tom sám 
říká: „Moje práce otevírá formy intuitivního a reflektovaného vnímání, které nestojí hierarchicky 
proti sobě, ale které se spojují. Pozorovatelé se v mém umění stávají tím hlavním.“  

Nutno ještě dodat, že stranou Helwingova díla v akademickém kostele nezůstane ani slavení 
liturgie, naopak: celebrant se bude při bohoslužbě pohybovat v jeho samotném centru, stejně 
jako se s dílem nezbytně setká každý návštěvník liturgie vstupující do chrámu. Není snad 
motiv revize, téma změny pohledu, či odvaha k razantnímu laboratornímu řezu tím, k čemu 
vybízí postní období?    

Norbert Schmidt, kurátor 
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Projekt bude doprovázet série salvátorských Postních zamyšlení, ke kterým jsme i letos 
pozvali inspirativní osobnosti. Debatní setkání s Christianem Helwingem a dalšími vzácnými 
hosty se uskuteční v sakristii kostela v úterý 15. března po mši svaté, která začíná v 19:00 
hodin.  

Postní intervence v kostele Nejsv. Salvátora mají již několikaletou tradici. Začínají vždy na 
Popeleční středu, kdy se jako obvykle koná tzv. Popelec umělců, setkání osobností ze světa 
víry a světa umění. Spolu s bohoslužbou, která otevírá dobu postní, se v tomto rámci pořádá 
také hudebně-literární pásmo a právě i setkání nad konkrétním uměleckým počinem speciálně 
připraveným pro pražský studentský kostel. V minulých letech přijali pozvání mimo jiné umělci 
jako Adriena Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Patrik Hábl, Jaromír Novotný či 
Michal Škoda. Přehled těchto a mnohých dalších uměleckých intervencí najdete na: 
http://www.farnostsalvator.cz/umelecke-intervence-a-vystavy.  

Intervence Christiana Helwinga je přístupná v období od 10. února do 24. března 2016 
v rámci pravidelných bohoslužeb a také od úterý do pátku vždy od 13:00 do 16:30 hodin 
a o nedělích od 15:00 do 20:00 hodin. Mimo tyto uvedené časy lze individuální prohlídku 
instalace domluvit u farní asistentky Marty M. Mills: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 
367 681.  

pořadatelé projektu: Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK 

produkce: Martin Staněk  

pomoc při realizaci projektu: Pavel Šimáček, Marta M. Mills, Anna Stárková   

kmotr projektu: Michal Škoda, Dům umění České Budějovice   

kontakt pro média: Norbert Schmidt, kurátor, tel: 777 00 50 13, e-mail:norbertinum@volny.cz 

podpora projektu: Česko-německý fond budoucnosti / Magistrát Hlavního města Praha / 
Verein Ausstellungshaus für christliche Kunst e. V. München / Goethe-Institut Tschechien / 
Dominikánská 8 Praha 

Christian Helwing (* 1969) studoval umění na vysokých školách v Hannoveru a Brémách, 
absolvoval v rámci stipendia DAAD pobyt na univerzitě v japonské Hirošimě. V roce 2010 
získal rezidenční pobyt v New Yorku. V letech 2011–2013 pracoval jako architekt scénograf 
pro lotyšský Riga Art Space. Z jeho samostatných prostorových instalací uveďme například 
projekty EAT., Kunstverein Ruhr, Essen (2009), A crystal lives on, Kunstverein Hannover, 
Hannover (2010), Sleeping, Pilot Projekt für Kunst, Düsseldorf (2011) Roter Teppich, 
Stadtgalerie Kiel (2013), Stargate, Arsenals, National Museum of Art, Riga (2014), Center No 
Center, Haus der Kunst, České Budějovice (2014), Marcks und das Museum, Gerhard-
Marcks-Haus, Bremen (2015). Více informací naleznete na jeho internetových stránkách:  
http://www.christianhelwing.de 

             

        . 
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26 LET OBNOVENÉ STUDENTSKÉ PASTORACE U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA 

V pátek 1. února 2016 si připomeneme více než čtvrtstoletí od obnovení studentské –  
akademické pastorace v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Studentská pastorace byla po 
přerušení v roce 1948 znovu obnovena dekretem kardinála Tomáška 1. února 1990. V čele  
Duchovní správy pro studenty (dnes Akademické farnosti) dodnes stojí  Mons.Tomáš Halík.  

 

FILMOVÝ KLUB: ZBRUSU NOVÝ ZÁKON, STŘEDA 17.ÚNORA V 19.00 

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí ponožky do pantoflí 
a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. Je to trochu jiný 
příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho 
nemůže vystát a jednoho dne pošle na truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti. Co 
se asi stane, když se někdo dozví, že mu do konce života zbývá měsíc, nebo naopak 62 let?  

Lucembursko - Francie - Belgie, 2015, francouzsky s českými titulky, 115 min, uvádí P. ThLic. 
Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Filmová projekce se koná ve středu od 19hod. ve 
velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 80 Kč.  

Informace - tel: 257 532 908, 257 532 013, pokladna - tel.: 222 113 425, 222 113 377, online 
rezervace: www.mlp.cz 

 

SPOLEK CESTA – VÝLET DO KUTNÉ HORY 13.ÚNORA 2016  

V únoru zavítáme po dvou letech znovu do Kutné Hory. Cílem bude tentokrát pozdně gotický 
chrám svaté Barbory, který se stal výrazem někdejšího bohatství a moci města. Chrám byl 

http://www.mlp.cz/
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založen kolem roku 1388, kdy na něm pracovala i huť Petra Parléře. V 16. století bylo 
zásluhou Benedikta Rieda vytvořeno nad vnitřními arkádami samostatné trojlodí, které nemá 
v českých zemích obdoby. K finálnímu dokončení chrámu došlo až na přelomu 20. století. 
Odpoledne se pak projdeme po naučné Stříbrné stezce, která mapuje hornickou minulost 
města. Trasa měří cca 12 kilometrů. 

Sraz je v sobotu 13. února 2016 v 7.45 na Hlavním nádraží v Praze před ČD Centrem 
(prodejna jízdenek). Vlak odjíždí v 8.06 (R 977 Porta coeli). Předpokládaný návrat do Prahy je 
v 17.50 hod. Podrobný itinerář bude brzy k dispozici na webu farnosti. Moc prosíme, hlaste se 
dopředu na emailu: spolekcesta@email.cz 

Za výletní spolek Cesta srdečně zvou Larisa Jurkivová a Jana Závěrková. 

 

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 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  

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. 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  

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 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA  

Farní knihovna obsahuje 1 472 svazků, mezi nimi i kompletní soubor knih „Salvátorských 
autorů“, Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla 

http://spolecenstvikrypta.wordpress.com/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Katolického týdeníku a časopisy Getsemany a Universum. Aktuální seznam knih je umístěn na 
internetových stránkách farnosti.  

Rády mezi sebe přivítáme další dobrovolnice a dobrovolníky, kteří by byli ochotni během 
akademického roku pomoci se službou v knihovně.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“. 

 
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 poločassi 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. 

 
 

VYS OKOŠ KOL S KÉ KAT OL IC KÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  

 
St 10. 2. od 19.00 Popeleční středa 

Studentskou mši u sv. Ignáce bude sloužit P. Jan Regner, SJ a jezuitský provinciál P. Josef 
Stuchlý, SJ. 
 

Po 15. 2. od 19.00 Povyk s Michalem Prívarou: Bolest a utrpení 

Křesťanská víra je především vírou v milosrdného Boha, který nás stvořil ze své lásky a je 
naším Otcem... Proč nás tedy nechává často trpět, mlčí, dopouští bolest? To je častý argu-
ment hlavně nevěřících, aby zpochybnili víru a i mnohé věřící přivádí k pochybám o Boží 
spravedlnosti, o Bohu vůbec... Ale není to příliš zjednodušené? Bůh přeci není původcem 
utrpení a bolesti, sám je vzal přece na sebe, pro nás. Kvůli naší svobodě sice dopouští, ale 
neopouští. SC, Sabinova 4, Praha 3 
 

Po 15. 2. od 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 17. 2. od 19.00 Zahajovací studentská mše 
Proběhne zahajovací studentská mše k letnímu semestru. Tradičně u sv. Ignáce na Karlově 
náměstí. 
 
St 24. 2. 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. 
 
Středy (3. a 24.2) 
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 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 134 Mezi duší a Duchem I. (2 dny) 

29.-31.3. 2016, úterý 18.00 až čtvrtek 15.00 (pozor, není to víkend) 

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 1.480 Kč, studenti a osoby s 
nízkým příjmem 1.240 Kč. 
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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 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, středa 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. 
 
Kurz 144 Rozšířená Sádhana (3 dny) 

9. -12.6.2016, 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. Jan reegner SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu včetně 
ubytování s plnou penzí 1.970,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610,- Kč. 
 
Kurz 147 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní) 

3.-10.7.2016, neděle 18:00 až neděle 15. 

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené 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 3.290 Kč. 
 
Kurz 151 Kontemplativní exercicie (7 dní) 

31.7.- 7.8. 2016, nedělě 18:00 až nedělě 15.00 

Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za 
krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost 
k obnovení a posílení modlitby. 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 ubytování s 
plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290 Kč. 
 
Kurz 153 Kontemplativní exercicie (5 dní) 

9.-14.8.2016, 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. Doprovází jáhen Elva Frouz a P. Jan Regner SJ. Cena ubytování 
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s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 3.350,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
2.750,- Kč. 
 
Kurz 154 Ignaciánské exercicie (7 dní) 

21.-28.8.2016 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, byť není dobré nechávat je 
delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ sr. Denisa Červenková CSTF. 
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290 
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  L E D N U  

 

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). 

Po 15.2. 
Dialogy (u) karmelitek: O světle pohledem fyzika. Od 
20hod. Připravila Barbora Bezděková a hosté. 

St  
Četba z duchovních klasiků: Následování Krista,  
12 – 15hod.  Pokračujeme v četbě a komentování jednoho z 
klasických děl evropské duchovní kultury. 

St 24.2. 
Dialogy (u) karmelitek: Arvo Pärt. Večer věnovaný 
současnému estonskému skladateli. Připravil hudební 
publicista Pavel Klusák.  
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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 -  Ú N O R  2 0 1 6  

7.2. Ne  „Kobliha po mši“ aneb masopustní kafe v sakristii 

10.2. St 

18.00 Popelec umělců – hudební večer v sakristii 

19.00 Mše sv. s udílením popelce. Celebruje Mons. Tomáš Halík 

20.30 Christian Helwing: Free Visit, vernisáž výtvarné intervence 

11.2. Čt 19.30 Postní zamyšlení s.Francesky z komunity Venio 

13.2. So 07.45  Výlet spolku Cesta: Kutná Hora, více viz farní web 

17.2. St 19.00  Filmový klub: Zbrusu Nový zákon (Velký sál Městské knihovny) 

18.2. Čt 19.30  Postní zamyšlení teologa  P.Jana Kotase 

21.2. Ne 14.00  Sbírka “Svatopetrský haléř  při mši sv. na humanitární potřeby církve  

VÝHLEDOVĚ: 
 

6.3. Ne 20.00  Při mši sv. vstup do katechumenátu. Celebruje Mons. Václav Malý  
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