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Vážení a milí, 
popelec umělců, kterým jsme vstoupili do postní doby, poodhalil kromě našeho nitra také 
salvátorský skleněný oltář, tedy alespoň pro ten jeden den, kdy z něj byl sňat bílý ubrus,  
a mohlo tak vyniknout zářící slunce pod jeho průzračnou deskou. Většina z nás si asi již dříve 
povšimla planetárního systému, který akademický sochař a jáhen Karel Stádník v roce 1987 
vetkl mezi skleněné bloky. To, že uprostřed obíhajících planet není Slunce, ale Země, si 
možná všiml málokdo. Když k nám občas zavítají studenti střední školy na workshop či 
přednášku o kostele a oltář je jim odhalován, myslí si zřejmě – ha, tak to je ten geocentrický 
model, jak ho církev zarytě hlásala a upalovala lidi za jiný názor - však jsme to probírali 
v hodinách dějepisu společně s dobou temna a hle, nic se nezměnilo! Ovšem když objeví 
jakýsi kus červeného skla (snad rubín?) na mapě kontinentů, a z toho ozdobeného místa se 
vyklube Jeruzalém, bývají zmateni. Ano, správně, jedná se o teologický model vesmíru!  
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Jeho středem je prázdný hrob za hradbami Jeruzaléma, kde se událo cosi, co má vliv na celý 
časoprostor, na celý vesmír. Proto se ostatní planety obřadně točí kolem tohoto bodu, nikoliv 
kolem Slunce. To na vše shlíží jen shůry a celou scénu jaksi služebně ozařuje. 
Před pár týdny vědecký svět vzrušil objev gravitačních vln, významného potvrzení teorie 
relativity. Spolu s tímto očekávaným objevem se opět vyrojily nejrůznější spekulace o možném 
návratu geocentrického modelu, o v naší sluneční soustavě se sbíhajících pozorovaných 
událostech, o rozpínání se vesmíru všemi směry od planety Země a podobně.  Na to zas 
namítají jiní, že to je jen stará zbožná představa bratří kreacionistů, kteří by to tak rádi viděli, 
avšak vesmír se rozpíná všemi směry stejně a střed tudíž nemá, rozpínání by se přece jevilo 
pozorovatelům ve všech koutech vesmíru stejně a tak dále. Zamíchejme do toho ještě 
Schrödingerovu kočku a protivníci jsou namydleni.  A navíc, je to dost pyšné, myslet si, že 
jsme pupkem světa, ne? 
Přestože by bylo opravdu vtipné, kdyby se například předseda Královské společnosti 
v přímém přenosu omlouval papeži za utrpěná příkoří ze strany vědy v posledních čtyřech 
stech letech, tak na tom, kde má vesmír fyzikální střed, z hlediska teologie nijak nezáleží.   
I tak věříme, že jedinečná událost Velikonoc je v časoprostoru jedinečná a neopakovatelná  
a odehrála se právě na naší planetě.   
„Dobrá tedy, ale jak se o tak důležité události dozvědí případné mimozemské civilizace, 
odehrála-li se jen u nás?“, namítnou další.  A jak budou spaseny, neuvěří-li? Existuje nějaký 
církevní dokument o možné spáse mimozemšťanů? Jsou také Rahnerovými anonymními 
křesťany? A co se dozvědí ze vzkazů lidstva v sondách, vysílaných od sedmdesátých let do 
hloubi vesmíru? Dozvědí se, jak burácí motor stíhačky, kolik končetin má člověk, jakou 
poslouchá hudbu (Here Comes the Sun od Beatles na zásah vydavatelství tehdy neprošlo), 
kde mezi pulsary hledat naši sluneční soustavu.... před pěti lety by oknem v kokpitu rakety 
zahlédli i Krtečka.  „Hypotézu Boha jsme pro tyto vzkazy nepotřebovali“, zazněla by nejspíše 
parafráze Laplaceovy odpovědi Napoleonovi.  
Co tedy o sobě lidstvo vypovídá, co považuje za důležité, bez ohledu na to, kde se nachází 
střed vesmíru? To právě asi není otázka pro objektivního a nezaujatého poctivého vědce. To 
je otázka, kterou dostává každý jakožto jedinec, a to bez zbytečného patosu. Kde je pro něj 
jeho střed vesmíru, kolem kterého se vše v životě točí? Co nebo kdo je pro něj v životě 
Bohem?  Červený koberec Christiana Helwinga u Salvátora zve k procházce  
a neomylně míří k  rubínu v mosazné kouli. Prázdný hrob. Free visit. 
 

Martin Staněk 
 

 

 

AKTUALITY 

FILMOVÝ KLUB: O PATRO NÍŽ, STŘEDA 2. BŘEZNA V 19.00 

Všechno je, jak má být: obyčejný otec obyčejné rodiny v obyčejném domě. Ale spokojená 
rutina měšťanského života netrvá věčně. Jednou ráno uslyší pan Patrascu za dveřmi bytu ve 
druhém patře divokou hádku mezi mužem a ženou. Když hluk utichne, vyjde ven jeho soused 
z druhého podlaží. Patrascu mu automaticky kývne na pozdrav a vyjde ke svému bytu. Po 
návratu z práce vidí, že se to před vchodem do domu hemží sousedy a policisty. Laura, mladá 
žena z druhého patra, byla nalezena mrtvá. A tak se Patrascu dostane do sporu se dvěma 
svými blízkými sousedy: jedním z nich je podivný vrah. Tím druhým je jeho svědomí. 
Rumunsko – Francie – Švédsko – Německo 2015, režie Radu Muntean, 93 min.  
Uvádí 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 90 Kč. Informace – tel: 257 532 908, 257 532 013, pokladna – tel.: 222 113 425, 
222 113 377, online rezervace: www.mlp.cz 

http://www.mlp.cz/
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VÍKEND PRO „RYCHLÉ BIŘMOVANCE"  4. – 6. BŘEZNA (Kolínský klášter) 

Opět se společně zamyslíme nad tématy duchovního života, modlitby a dalších praktických 
aspektů víry. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Registrace a přihlášení: 
muchova@farnostsalvator.cz 
 

SPOLEK CESTA – BOLESTNÉ KAMENY U PÍSKU, SOBOTA 12. BŘEZNA 

V březnové postní době si projdeme cestu Bolestných kamenů, nacházejících se v krajině 
Píseckých hor. Jedná se o tzv. křížovou cestu moderního člověka, symbolicky vycházející 
z křesťanské křížové cesty a jejího poselství. Čtrnáct současných bolestí, jako je „Násilí  
a nenávist“ či „Rozpad rodiny a vztahů“ – čtrnáct zastavení směřujících k vrcholu, kterým  
je poslední zastavení: „Naděje“. Tento autorský projekt studentů Obchodní akademie  
a Jazykové školy Písek s výtvarným ztvárněním architekty Laury Jablonské vznikl roku 2014. 
Součástí je nejen 15 zastavení v krajině, ale i audio nahrávky s příběhy bolesti, namluvené 
předními českými herci. Záštitu nad projektem převzali Marta Kubišová a Tomáš Halík. 

Sraz je v sobotu 12. března v 8.45 na autobusovém nádraží Na Knížecí, na nástupišti  
číslo 1. Autobus Student Agency odjíždí v 9.00. Návrat do Prahy bude autobusem odjíždějícím 
z Písku v 16.30. Jízdenky do Písku i zpět si zajišťuje každý sám. Podrobný itinerář bude 
k dispozici na webu farnosti. Moc prosíme, hlaste se dopředu na e-mailu: 
spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta srdečně zvou Larisa Jurkivová a Jana 
Závěrková. 
 

DEBATNÍ SETKÁNÍ S CHRISTIANEM HELWINGEM, KAROLINOU JIRKALOVOU A MARIUSEM 

WINZELEREM, ÚTERÝ  15. BŘEZNA 20.00 

Debaty nad aktuální prostorovou intervencí v našem kostele se zúčastní autor Christian  
Helwing, novinářka zabývající se uměním a architekturou Karolina Jirkalová, švýcarský historik 
umění a současný ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Marius Winzeler. 
Přítomni budou také Mons. Tomáš Halík a kurátor Norbert Schmidt. Debata se koná v sakristii 
kostela v úterý 15. března po mši, která začíná v 19.00. 

 

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ U NEJSV. SALVÁTORA V BŘEZNU 2016 

Salvátorský cyklus postních zamyšlení, ke kterým jsme pozvali několik zajímavých hostů, se inspiruje 
jak tradicí postních kázání, tak i letošní uměleckou intervencí Christiana Helwinga. Konat se bude po 
pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19:30 hodin. Setkáme se u kropenek u vstupní 
mříže kostela. 

3. března – P. PETR VACÍK, jezuita, ředitel exercičního domu v Kolíně 
10. března – sestra DENISA ČERVENKOVÁ z Karmelu Edith Stein 
17. března – P. DAVID VOPŘADA, patristický teolog, kaplan KTF UK 
 
Pořádá Akademická farnost Praha ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.  

 

 

VELKÝ PŘEDVELIKONOČNÍ ÚKLID 

Ve středu 23. 3. od 9.30 do 16.00 budeme připravovat kostel na velikonoční svátky. Prosíme 
farníky, aby se zapojili – přijďte i na kratší čas, pomůcky, vybavení, teplý čaj i hřejivé slovo 
budou k dispozici. Předem děkujeme za pomoc! 

 
 

mailto:muchova@farnostsalvator.cz
http://ctu-uk.cz/postni-zamysleni-u-nejsv-salvatora-2016
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CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2016 

Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako 
společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme již 6. dubna, přednášky budou 
pokračovat až do 11. května, vždy ve středu od 18 hodin v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. 
Do sakristie se nevchází kostelem, ale z nádvoří Klementina.  
Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice 
Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské 
komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu přijde 
i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. 
Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či 
diecéze. Doporučené zápisné formou daru: 300 Kč/pár. Přihlásit se lze online formulářem na 
webových stránkách farnosti. 

 

STUDENTSKÝ VELEHRAD 21. – 24. DUBNA 2016 

Studentský Velehrad je vícedenní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na 
starobylém poutním místě – Velehradě. Součástí programu jsou společné slavení eucharistie, 
přednášky, koncerty, workshopy a diskuze ve skupinkách. To vše nabízí prostor nejen  
k přemýšlení, duchovnímu obohacení, ale i společným zážitkům a navázání nových přátelství. 
Již dvanácti ročníků Studentského Velehradu se zúčastnily tisíce studentů. Studentský Vele- 
hrad organizuje přípravný tým, složený z vysokoškolských studentů, pod záštitou 
Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika (VKH ČR). Toto občanské sdružení již 
více než dvacet let nabízí studentům, a nejen jim, prostor k duchovnímu růstu, vzdělávání  
a aktivnímu využití volného času.  

Každý Studentský Velehrad má své jedinečné ústřední téma. Pro XIII. ročník bylo vybráno 
téma „Prostě žij!“ Chceme se podívat na náš život s odstupem, zamyslet se nad tím, čím je 
určován, jakými hodnotami se řídíme a zda směřujeme tam, kam chceme. Nám křesťanům by 
mělo jít v první řadě o spásu, tedy žít „jednoduše“ s Bohem. Toto téma reflektuje i motto 
„Amen, pravím vám, jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského 
království“ (Mt 18,3). Nechápejme toto téma jako výzvu k dětinskému chování a zřeknutí se 
zodpovědnosti, ale jako povzbuzení k ryzosti, upřímnosti, odhodlanosti a zároveň zranitelnosti, 
která dodává touhu obracet se k Bohu.  

Více informací na www.studentskyvelehrad.cz 

 

VELIKONOCE 2016  U  SALVÁTOR A  
 

 

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který 
slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě 
Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův 
vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si 
zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, 
cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud 
Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry 
(Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o první 
neděli Velikonoční. Doba Velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi). 
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Květná neděle 20. března  

Mše sv. začíná na II. nádvoří Klementina (vstup z Karlovy ulice nebo z Mariánského náměstí), 
kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní - jakékoliv 
olistěné ratolesti). Po průvodu Karlovou ulicí do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na 
místě evangelia se letos čtou Lukášovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.  

14.00 Mše sv. se svěcením ratolestí  

20.00 Mše sv. se svěcením ratolestí.  

Hudební doprovod: Ars Acustica Palmarum. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby  
s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Hudební koncept 
navazuje na předcházející roky, kdy liturgii Květné neděle doprovázela experimentální hudba. 
Letošního konceptu se ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl. 

Obsazení: Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka; Jan Jirucha - pozoun 
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, Eva Bublová – varhany. 
 

Středa  23. března  

17.00 Kající bohoslužba slova a adorace s příležitostí ke svátosti smíření (v kostele) 

 

Zelený čtvrtek 24. března  

19.00 Mše svatá na památku Večeře Páně (Celebruje Mons. Tomáš Halík, bohoslužbu do-
provodí renesanční vokální hudba Zeleného čtvrtku) 

20.30 Bdění v Getsemane (s texty Janova evangelia a zpěvy z Taizé) 

Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí 
nohou (ustanoveným 12 mužům) a obřad přijetí do katolické církve s biřmováním. Sv. přijímá-
ní je tentokrát podobojí způsobou. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. 

 

Velký pátek 25. března 

19.00 Velkopáteční obřady (Celebruje Mons. Tomáš Halík, zazní postní a velkopáteční hud-
ba Adama Michny a Alberika Mazáka). Přímý přenos Českého rozhlasu. 

21.00 Velkopáteční oratorium: Jan Dismas Zelenka – Deus Dux. Sbor a orchestr řídí Ro-
bert Hugo. Obřady i oratorium v přímém přenosu Českého rozhlasu. 

Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při 
zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvo-
lání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti, Pa-
ne Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a  
s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohosluž-
ba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání. Vzhledem k omezené časové dotaci pří-
mého přenosu ČRo prosíme návštěvníky, aby hlavní váhu osobní adorace kříže, která je pro 
mnohé nejsilnějším momentem liturgického roku, přenesli do lavice a při veřejném obřadu 
opravdu jen krátce poklekli. Děkujeme za pochopení. 

 

Bílá sobota 26. března 

21.00 Mše sv. velikonoční vigilie  

Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela  
i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od 
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něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele na trojí zvo-
lání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane“. Po příchodu do setmělého kostela začne 
Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení 
(sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se 
Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Letos nebudou křtěni dospělí, celé 
shromáždění pouze obnoví své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým 
způsobem. Bohoslužba skončí po půlnoci.  

 

Neděle velikonoční 27. března  

mše sv. ve 14.00 a 20.00 
 

Na velikonoční pondělí se v našem kostele bohoslužba nekoná. 

 

VELIKONOČNÍ FESTIVAL BAROKNÍ HUDBY – KLEMENTINSKÉ BAROKNÍ VEČERY 

Již potřetí se ve velikonočním období bude v kostele Nejsv. Salvátora konat cyklus 
Klementinských barokních večerů, který přináší barokní hudbu spjatou se Svatým týdnem 
a Velikonocemi. Stejně jako loni budou koncerty zaměřeny na oratorní i komorní hudbu  
a budou mít zajímavé mezinárodní obsazení. Pořádá Pražská umělecká kancelář ve 
spolupráci s Akademickou farností Praha. Těší se na vás Capella Regia Praha a Robert Hugo.  

Více: www.klementinumbaroque.cz 
 

PROGRAM FESTIVALU:   

Ne 20. 3. v 19.30 

Zrcadlová kaple Klementina 
Ecce Homo - Karmelitánské oratorium z r. 1753 
Natáčení Českého rozhlasu 
 

St 23.3. v 19.30 

Zrcadlová kaple Klementina 
Oratorium o Božské lásce - Unermessene Gutthat der Göttlichen Liebe z r. 1737 
Přímý přenos Českého rozhlasu 
 

Velký pátek 25. 3. v 19.00  

Kostel Nejsv. Salvátora  

Bohoslužba Velkého pátku s hudbou Adama Michny a Alberika Mazáka 
 

Velkopáteční koncert u Božího hrobu 
Jan Dismas Zelenka Miserere d moll ZWV 56 
Deus Dux oratorium. K třístému výročí premiéry 
Přímý přenos Českého rozhlasu 
 

Bílá sobota 26. 3. v 17.00 
Kostel Nejsv. Salvátora  
Miserere mei Deus - Odpolední postní koncert 
(Alberik Mazák, Adam Michna z Otradovic) 
 
Velikonoční pondělí 28. 3. v 18.00 
Kostel Nejsv. Salvátora 
Velikonoční varhanní recitál 
Barbara Maria Willi 
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Foto z letošního Popelce umělců včetně fota na obálce Petr Neubert  



10 

 

PR AVIDELNÁ SETKÁNÍ  
 

 

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA  (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství          
k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech.         
Po skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. 
Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina. 
Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com – 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 19.00 (konkrétní data v kalendáři na 
farním webu) v Kryptě 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. Svým zpěvem doprovodí mši sv. v úterý  
29. března, zazní skladby z druhé poloviny 20. století a od 
současných autorů. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý 
rok, hlásit se mohou sbormistryni Evě Filipové na e-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 novou exerciční 
adresu: meditace@farnostsalvator.cz 
 

 
 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván se volně zapojit do 
programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům  
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. V zimní sezóně se 
scházíme v tělocvičně ZŠ Umělecká, P7 od 19 hodin. Další podrobnosti 
najdete na www.lazar.borec.cz , kontakt: Karel Hlaváček – 777 581 824 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA 

Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i kompletní soubor knih 
„salvátorských autorů“ Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke 
čtení i aktuální čísla Katolického týdeníku a časopisy Getsemany a Universum. Aktuální 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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seznam knih je umístěn na internetových stránkách farnosti. Těšíme se na vaši návštěvu! 
Knihovnice: Adéla, Kristýna, Irena B. a Irena S.  
Rády mezi sebe přivítáme další dobrovolnice a dobrovolníky, kteří by byli ochotni během 
akademického roku pomoci se službou v knihovně. 
Kontakt: Adéla Růžičková, adela.r@email.cz 
Výpůjční doba: Út 18.30 - 19.00 a 20.00 – 20.30 a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“. 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   
 

Pá 4., 11. a 18. 3. od 6.00 Křížová cesta za svítání 

Ideální doba pro ty, kteří křížovou cestu v běžném čase nestíhají. Přijďte se společně 
pomodlit, prožít a projít si křížovou cestu na Petříně. Sraz vždy v 6.00 na tramvajové zastávce 
Pohořelec směrem do centra. 
 
So 5. 3. Poutní výlet do Zásmuk 
Hledáš čas na společnou modlitbu? Chceš prožít s přáteli z VKH den v přírodě? S velkou 
radostí Tě zveme 5. března na jednodenní pěší poutní výlet s návštěvou výstavy ve 
františkánském klášteře v Zásmukách. Odjezd bude ze zastávky Praha Háje v 8.00, kam se 
opět vrátíme kolem 19. hodiny. Zpáteční jízdenka by měla stát s pražskou legitkou 80 Kč, bez 
ní do 100 Kč. Vstupné do kláštera je zdarma. Těšit se můžete na umělecká díla z výstavy 
Uvnitř a vně, průzkum františkánského kláštera a 16kilometrový výlet po kraji jižního 
Podlipanska. S sebou oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den a Bibli. 
 
Po 7. 3. od 19.00 Povyk: Paliativní péče pro děti – Martin Loučka 
Setkání má za cíl seznámit se s paliativní péčí a principy, na kterých je postavena, představit 
její přínos pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodiny. Část programu bude věnována 
práci ve skupinkách a hledání toho, jak by dnes vypadalo dobré umírání. Od 19.00 v SC, 
Sabinova 4. 
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 domácím 
hospicem Cesta domů. 
 
Po 7. 3. od 21.00 Čajovna 
Na Povyk volně navazuje tradiční čajovna. Zůstaň v SC déle, probereme ještě přednášku nad 
dobrým čajem, bude určitě i něco na zub. 
 
Středy (2., 9., 16., 23. a 30. 3) 
Studentské mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 19.00 

 
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
 

Všechny uvedené kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá 
Akademický farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý barokní klášter 40 
minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.  

Program duchovních cvičení a další informace najdete na adrese kolinskyklaster.org a je 
možné se přihlašovat i přes tyto stránky nebo e-mailem na adrese 
meditace@farnostsalvator.cz, v předmětu zprávy uvádějte číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte 
nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem. Najdete nás také na Facebooku 
jako skupinu „Kolínský klášter“. 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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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 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. Na tento kurz přijímáme již 
jen náhradníky. 
  
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 
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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. 
 
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 osoby s nízkým příjmem 2.080,- Kč. 
 
Kurz 144 Rozšířená Sádhana (3 dny) 

9. - 21.6.2016, 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. Vhodné i pro 
začátečníky. Doprovází P. Jan Regner 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 15.00 

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 
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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 
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 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 159 Filmové exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 

27.9.-2.10. 2016, úterý 18.00 až neděle 15.00 

Filmová verze klasických 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 František Hylmar SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950,- Kč, studenti a osoby  
s nízkým příjmem 2.350,- Kč. 
 

 

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
  

 PRAVIDELNÉ AKCE  

 

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 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.  
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Čt 19.00 
Následování Krista - cyklus duchovní četby, třetí středa v měsíci 
(změny vyhrazeny) 

 

Jak se k nám na Karmel dostanete: 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). 
 

 
 

 CO NABÍZÍ KARMEL V BŘEZNU  A DUBNU 

 
 

St 16.3. 
Četba   z duchovních   klasiků:   Následování   Krista. 
Pokračujeme  v  četbě  a  komentování  jednoho  z 
klasických děl evropské duchovní kultury. Od 19 hodin. 

Čt – 
Ne 

28. 4. - 1.5. 

Překážky v rozlišování III: Třetí setkání z cyklu o hledání 
povolání pro dívky od 20 do 35 let, zaměřené na 
prohloubení osobní zkušenosti modlitby a hledání Božího 
působení ve vlastním životě. Budeme se věnovat tématům 
jako pravidla v procesu rozlišování, svoboda, problémy 
s rozhodováním atd. Víkend proběhne v klášteře na Hoře 
Matky Boží v Králíkách, další informace a přihlášky na 
karmelitky@gmail.com 

Po 11.4. 

Autorský Večer na téma „Uvnitř“ od 20 hodin. Vítáme 
vaše tvůrčí díla jakéhokoliv žánru a stupně amatérského či 
profesionálního projevu. S dalšími informacemi praktického 
rázu se obracejte na Elišku: e.mikeschova@gmail.com 

 
 

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 O. Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 
Adorace s příležitostí ke svátosti smíření nebo duchovnímu 

rozhovoru (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) 
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20.15-21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19.00 Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny) 

Čtvrtek 19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7) 

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 -  B Ř E Z E N  2 0 1 6  
 

2.3. St 19.00 Filmový klub: O patro níž (Velký sál Městské knihovny) 

3.3. Čt 19.30 Postní zamyšlení P.Petra Vacíka (v kostele) 

10.3. Čt 19.30 Postní zamyšlení s.Denisy Červenkové (v kostele) 

12.3. So 08.45 Spolek Cesta: výlet na Bolestné kameny u Písku, více viz web 

13.3. Ne 14.00 Sbírka při mši na charitativní činnost v diecézi. 

15.3. Út 20.00 
Debatní setkání s Christianem Helwingem, Karolinou Jirkalovou  
a Mariusem Winzelerem (sakristie) 

17.3. Čt 19.30 Postní zamyšlení P. Davida Vopřady (v kostele) 

20.3. Ne 
14.00 

20.00 

Květná neděle – začátek na nádvoří Klementina, vlastní ratolesti  
s sebou. 

23.3 

 

St 

 

09.30 – 16.00 Velký předvelikonoční úklid kostela. Děkujeme za pomoc. 

17.00 
Společná bohoslužba pokání s následnou adorací a možností 
svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru 

24.3. 

 

Čt 

 

19.00 Mše sv. na památku Večeře Páně 

20.30 Bdění v Getsemane (s texty Janova evangelia a zpěvy z Taizé) 

25.3. 

 

Pá 

 

19.00 

Obřady Velkého pátku v přímém přenosu ČRo. Celebruje Mons. 
Tomáš Halík. Doprovodí postní a velkopáteční hudba Adama 
Michny a Alberika Mazáka. Velkopáteční sbírka na křesťany ve 
Svaté zemi. 

21.00 
Velkopáteční oratorium: Jan Dismas Zelenka - Deus Dux. Řídí 
Robert Hugo. V přímém přenosu ČRo Vltava. 

26.3. So 21.00 Velikonoční vigilie - mše sv. (začátek na nádvoří Klementina) 

27.3. Ne 14.00; 20.00 Neděle Velikonoční – mše sv. 

29.3. Út 19.00 
Mši sv. doprovodí salvátorská schola skladbami  
z 2. pol. 20. století a od současných autorů 

VÝHLEDOVĚ 

6.4. St 18.00 Cyklus o manželství (sakristie) 

10.4. Ne 21.00 Vernisáž výstavy fotografií Hany Rysové 
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