
 

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

131/ř í jen                   A.D. 2016    

   z d a r m a  
 

 
Václav Havel u Salvátora v říjnu 2006                                    foto: Ondřej Besperát 

 

Vážení a milí, 

vítáme všechny nově přišedší do matičky stověžaté, a zvláště do pražské akademické 
farnosti. Začíná akademický rok, „končí jásot povalečů“ (Amos 6,7b), učebny voní novým 
linoleem, na studijním natřeli dveře, u Salvátora opravili futro do krypty.  

Měsíc říjen platí mezi katolíky za měsíc růžence. Pohané vyhlašují tu měsíc imunity, tu 
zdravých zubů, tu rozhleden, a vida, také měsíc poznání! Celých jednatřicet dní na poznání 
není, pravda, příliš mnoho, ale kdo začíná realizovat svá studia a možná i tak trochu svůj život 
(na což není nikdy pozdě), užije si poznání do sytosti. Stačí mít otevřené oči i srdce  
a zachovat si onu filosofovu zvídavost a nekonečný údiv.  Na druhou stranu zvídavost lze sytit 
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do nekonečna, ale konsekvence nemusí být vždy pozitivní. Proto zde obzvláště platí 
Apoštolovo: „vše zkoumejte, dobrého se držte“ (1Sol 5,21).  A když se život vydaří, třeba se  
i dostane na ono Augustinovo: „miluj a (pak) dělej co chceš“. Jen neplést s oním často 
zaměňovaným: „dělej si, co chceš a říkej, že miluješ“. 

Máme tu však i krásné havlovské výročí, které nás také může v mnohém inspirovat.  Například 
onou v podstatě hluboce křesťanskou myšlenkou moci bezmocných. Bezmocní, to nejsou 
žádní evangelijní „chudí duchem“ v mylné interpretaci jako duševně ochuzení. Rozhodně tu 
také nejde o moc diletantů, kteří se díky změně politických poměrů dostanou ke korytům, jak 
to pregnantně zachycují slova z dvěma generacemi žáčků socialistického Československa 
zpívané sloky Internacionály: „Již chví se světa základ vratký, my ničím nejsme, buďme vším“.  

Kdo se totiž opájí arogancí moci a jen „plní předepsaný rituál“, případně slouží převládajícímu 
hlasu lidu, může různé bezmocné, kteří mají pochopitelně různé tváře a podoby, přehlédnout. 
Souvislost s migrační vlnou tu není rozhodně náhodná. 

Přestože se takto dá dobře strefovat do politiky, která občas přitahuje/plodí ideology  
a arogantně mocné, tato výstraha platí také pro církev, pro onen Boží lid, jež také někdy tuhne 
v ideologických konstrukcích. Pokud si totiž jako ten zelinář z Havlova textu o moci 
bezmocných dáme do výlohy namísto jeho „proletáři všech zemí spojte se“ například 
„ katolická církev je obdařena veškerou Bohem zjevenou pravdou“ (každý nechť si dosadí dle 
libosti), jsme rázem na půdě ideologie, nikoliv víry jakožto důvěry. Však také občas jen 
„deklarujeme svoji loajalitu a plníme předepsaný rituál“, že? 

Moc bezmocných pramení totiž ze „života v pravdě“, „služby pravdě“ (Patočka, Havel),  
ze „života v autenticitě“ (Taylor). A tak jsme zpátky u Nového zákona: „Co je to pravda?“, ptá 
se posměšně jeden z mocných tohoto světa (a rozhodně nevypadá na to, že by chtěl vést 
filosofický seminář). 

To totiž musíme v životě teprve prožít, objevit a poznat. A máme na to celých jednatřicet dní 
měsíce října, měsíce poznání, takže směle do toho. 

Martin Staněk a Akademická farnost 

 

AKTUALITY 
 

W H O  I S  W H O  V  AK ADEM I CKÉ  FAR NOS T I                                                    

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

P. Jan Regner SJ – farní vikář, do září 2017 mimo Prahu 

P. Petr Vacík SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, ředitel exercičního domu v Kolíně. 
P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník, přednášející. 
 
Martin Staněk – pastorační referent. Řízení letového provozu farnosti, příprava dospělých ke 
křtu a k biřmování, rodičů na křest dětí, snoubenců na manželství, duchovní konzultace. 
Marta Mills – farní asistentka. Farní administrativa a personalistika, kalendář, koordinace  
aktivit, matriky, knihovna, dobrovolnictví a charita, knižní pult.  
Sr. Denisa Červenková CSTF – vedení úterních meditací a víkendových exercicií, duchovní 
doprovázení. 
Adéla a Petr Muchovi – participace na kurzu pro biřmovance, víkendové rekolekce, duchovní 
konzultace. 
Pavel Šimáček – technický administrátor kostela, příprava úterních mší sv. 
Robert Hugo – titulární varhaník a regenschori, koordinátor hudebních akcí. 
Eva Bublová - varhanice 
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Michal Tomáška  -  kostelník, sakristán (nedělní mše sv.) 
Adam Drahoš -  kostelník, sakristán (nedělní mše sv.) 
Martin Hlouch – kostelník, sakristán (pouze čtvrteční adorace). 
Sylvie Pavlová – ekonom a účetní farnosti. 
Josefína Nedbalová – nová sbormistryně scholy 
Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav a instalací  
Další nejmenovaní: lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí společenství, pradlenka, květinářka, 
ochotní dobrovolníci, sportovci, knihovníci…. 
 

VENI CREATOR SPIRITUS - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 

Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 2. října, kdy se konají již obě 
bohoslužby, tedy ve 1  i ve 20 hodin. Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 
proběhne v úterý 4. října. V 1  hodin zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus, 
kterou doprovodí naše schola. Mši sv. celebruje Mons.Tomáš Halík. Po jejím skončení 
všechny srdečně zveme k neformálnímu setkání a občerstvení do sakristie. 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ  

V říjnu opět otevíráme nový kurz pro tzv. rychlé biřmovance (dospělé křesťany starší 18 let, 
kteří již chodí běžně ke svátostem). Účastníci absolvují kromě úterního kurzu Základy víry  
i několik společných víkendů, termín biřmování bude po Velikonocích, v neděli 23.4.2017. 
Skupině rychlých biřmovanců se budou věnovat Petr a Adéla Muchovi. Podrobnější informace 
na webu v sekci "biřmování." 

 

ČTVRTEČNÍ ADORACE - ZMĚNA! 

Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru se opět přesouvají do 
sakristie kostela Nejsv. Salvátora. Systém rozřazování se k jednotlivým 
zpovědníkům/konzultantům zůstane zachován a prosíme o jeho respektování s ohledem na 
penitenty i zpovědníky. Mons. Tomáš Halík zpovídá v kryptě, P. Petr Vacík nadále zpovídá ve 
zpovědní místnosti v přízemí jižní věže, P. Marek Vácha bude zpovídat v kanceláři farnosti  
a pro duchovní konzultace je tu také sestra Irena z Karmelu  dith Stein. Děkujeme za 
pochopení. 
 

DOČASNÁ NEPŘÍTOMNOST P. JANA REGNERA SJ V SALVÁTORSKÉ FARNOSTI 

P. Jan Regner SJ je od září na formativním pobytu v jezuitském centru na Srí Lance, kde bude 
zhruba půl roku a poté bude dalšího půl roku působit v různých jezuitských centrech  
v Čechách a na Moravě. Zpátky ve farnosti ho tedy přivítáme až v září roku 2017, kdy na půl 
roku nahradí P. Petra Vacíka SJ, který také odjede na stejný pobyt na Srí Lanku.  
 

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU - 14.10.  

Srdečně zveme k již tradiční noční rozjímavé pouti na Svatou Horu, která se letos půjde  
v pátek 1 . října. Sraz na Baních (konečná autobusu 12 ) v 18.52 (odjezd ze Smíchovského 
nádraží 18.32). Příchod do Příbrami někdy v sobotu ráno/dopoledne, využijeme některé  
z ranních mší v opravené bazilice. 

Celá cesta měří cca 55 km a většinou vede po lesních cestách. Trasa: Zbraslav Baně -  
motorest Jíloviště - Černolice- Skalka - Stožec - Kuchyňka - Příbram Svatá Hora. Tradice této 
pouti sahá do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, aby nebudili pozornost policie. 
Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 hledala skupina, která 
tradici poutě převzala, alternativní trasu. Od té doby se chodí po hřebeni Brd. Pouť se koná za 
každého počasí, po cestě není možnost občerstvení kromě začátku a konce trasy. 
Přizpůsobte tedy tomuto faktu své vybavení. Méně zdatní účastníci mohou odjet dříve 
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posledním autobusem z Řitky (cca ¼ trasy) či prvním ranním z Dobříše (cca 2/3 trasy) zpět  
do Prahy. Příchod na Svatou Horu u Příbrami očekáváme v dopoledních hodinách, odkud  
se po tiché meditaci, případně účasti na některé ze mší odebereme na autobus do Prahy.Více  
info: pavelkurka@seznam.cz  
 

VII. FOTOMARATON SALVÁTOR - 15.10. OD 8.30 

Motto: 12 hodin - 12 témat – 12  snímků a vaše otevřené oči 
Oč jde: soutěžní fotoexercicie, sobotní procházka městem nebo přírodou s otevřenýma očima 
a fotoaparátem trochu jinak. Fotograficko – exerciční prožití podzimního dne. Vnímat témata 
očima i srdcem, soustředit se, meditovat v běhu.  
Start: sobota 15. října 2016 v 9 hod. v sakristii Nejsv. Salvátora (otevřeno od 8:30) 
Co se fotí: Témata jsou do startu tajná.  
Nač se fotí: Na cokoliv, důležitý je nápad 
Startovné: 100 Kč účastnický poplatek, 160 Kč pro vyvolání digitálních fotografií (kinofilm, 
svitek 160+  0 Kč). Vaše fotografie si po soutěži odnesete domů. 
Focením vše nekončí - součástí je aktivní vyhodnocení soutěže účastníky a promítání 
vítězných fotografií 11. listopadu ve 21 h v sakristii kostela. 
Další informace na webových stránkách www.farnostsalvator.cz a při startu soutěže.  
Organizují Martin Staněk a Míša Pluskalová (více info: misaba@seznam.cz.) 
 

FILMOVÝ KLUB: RODINNÉ ŠTĚSTÍ / STŘEDA 19.10 OD 19.00 

Neohlášená návštěva příbuzných nebývá vždycky příjemnou záležitostí, zvlášť pokud se  
protahuje na neurčitý počet dní. Živě a autenticky vykreslené rodinné setkání natočil maďarský 
režisér Szabolcs Hajdu a z 51. MFF Karlovy Vary si odvezl jak cenu za nejlepší herecký 
výkon, tak hlavní cenu festivalu za nejlepší film. 

Maďarsko 2016, Szabolcs Hajdu, maďarsky s českými titulky, 81 min. 
Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
Filmová projekce se koná ve středu od 1  hod. ve velkém sále Městské knihovny v Praze, 
Mariánské nám. 1, Praha 1, vstupné 100 Kč. Informace – tel: 257 532 908, 257 532 013, 
pokladna – tel.: 222 113 425, online rezervace: mlp.cz 
 
 

SPOLEK CESTA – BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER BROUMOV A OKOLÍ, 22. - 23.10. 

Je čas opět putovat. Tentokrát vás srdečně zveme na víkendový výlet do Broumova, jehož 
dominantou je klášter založen v 13. století mnichy řádu sv. Benedikta. Tato perla barokní 
architektury ukrývá mnohé poklady: nádherně zdobený klášterní kostel sv. Vojtěcha, 
historickou knihovnu se 17 000 svazky, refektář s kopií Turínského plátna, volně přístupnou 
rozsáhlou klášterní zahradu s  funkčním historickým kuželníkem a tzv. vamberecké mumie. 
Prohlídka kláštera bude naším hlavním nedělním programem. V sobotu projdeme Broumovské 
stěny a navštívíme Hvězdu – kapli a výletní restauraci. Celková délka trasy pěšího putování 
bude cca 18 km, kterou je možné dle potřeby zkrátit nebo prodloužit. 
Ubytování je rezervováno v turistické noclehárně přímo v broumovském klášteře (15 míst). 
Cena za osobu a noc je 150 Kč s možností přikoupení snídaně za 60 Kč. Vlastní spacák  
s sebou.  

Sraz je v sobotu 22. 10. v 05.50 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna 
jízdenek).  Vlak R 21 Krakonoš odjíždí v 6.11. Předpokládány návrat do Prahy je v neděli  
v 19.45. Podrobnější itinerář bude k dispozici na stránkách farnosti. Prosíme, hlaste se do 
středy 19.10. na emailu: spolekcesta@email.cz  

Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková 
 

http://www.farnostsalvator.cz/
http://znam.cz/
mailto:spolekcesta@email.cz
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SBÍRKA NA OPRAVU INTARZIE HLAVNÍHO OLTÁŘE  

Vzhledem k nemožnosti získat jiné než vlastní prostředky na menší rekonstrukce a opravy 
v kostele, rozhodli jsme se poprvé v novodobých dějinách naší farnosti požádat vás - naše 
farníky a návštěvníky kostela o laskavou podporu dobré věci. 

Intarzie podlahy hlavního oltáře, parketový produkt rekonstrukce kostela v 70. a 80.letech, je 
dlouhodobě v dezolátním stavu. Vyšlo to najevo zejména po odkrytí červeného koberce v roce 
200 . Během podzimu by mělo dojít k její rekonstrukci  a nahrazení shnilých parket novou 
intarzií, inspirovanou barokní jednoduchou intarzií před oltářem sv.Františka Xaverského. 
Celkové náklady nebudou vysoké, odhad je na 35 tisíc korun na dřevěnou část, cca 10 tisíc 
bude stát oprava prasklého stupně před intarzií. Přispět na opravu můžete vždy po mši sv. do 
označené kasičky u východu kostela nebo na účet farnosti 1 3388232 /0800, var.symb. 8888. 
Velice děkujeme za vaši solidaritu s kostelem. 
 

Vybrané další opravy a rekonstrukce 

V letošním roce se z farního rozpočtu realizovaly tyto opravy a údržbové práce:  

Likvidace napadení pohřební krypty kostela dřevomorkou -  52 000 Kč  
Rekonstrukce rozpadlého opukového ostění do meditační krypty - 35 000 Kč  
Dílčí opravy barokní vstupní mříže -  30 000 Kč 
 

Připravované opravy: 

Rekonstrukce průčelního okna u varhan – naceněno 1 6 tisíc Kč (zahrnuto do projektu 
celkové opravy průčelí kostela, zažádáno o příspěvek z fondů Hl.m.Prahy.) 

Barokní podlaha v kostele – dílčí restaurování výtluků (do max. výše 30 tisíc Kč) 

Jednoduchá barokní okna v sakristii – v rámci úspor elektrické energie na vytápění sakristie se 
plánuje jejich předsklení (naceněno cca 2 0 tisíc Kč za 3 okna) 

Kamera pro potřeby varhaníka (nevidí z kůru na oltář) a nové boční osvětlení skleněné mensy 
odhad – 24 200 Kč. 
 

NEDĚLNÍ SBÍRKY V KOSTELE 

I v letošním akademickém roce se plánuje 10 speciálních nedělních sbírek, jejichž účel 
vyhlašuje Arcibiskupství pražské a mají podpořit vybrané instituce či  dlouhodobé projekty. 
Jedná se o sbírky na charitní činnost v arcidiecézi, na bohoslovce, na církevní školství, na 
křesťany ve Sv.zemi, na misie, na Arcidiecézi, Svatopetrský haléř (k dispozici papeži na 
osobní rychlou intervenci ve světě), tříkrálová sbírka. 

Kromě dalších, výjimečných sbírek (například v případech humanitárních katastrof) jsou 
všechny ostatní nedělní sbírky určeny na chod farnosti, ale tvoří jen 20 procent příjmů farnosti. 
Cca 78 procent generuje hospodářská činnost – pronájem kostela ke koncertům duchovní 
hudby. Dary tvoří 2 procenta příjmů. Rádi bychom to s Vaší pomocí do budoucna změnili. 
Začínáme na tom pracovat a těšíme se na spolupráci. 
 

PODZIMNÍ A ZIMNÍ KURZ PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ V CENTRU PRO RODINU - 
11.10. - 6.12. 2016  A  24.1. - 14.3. 2017 

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

 

VÝHLEDOVĚ 
 

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

Re uiem v podání souboru Capella Regia pod vedením Roberta Huga a v přímém přenosu 
ČRo2. Mši sv. celebruje P. Marek Orko Vácha.  

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ  (MIMO ČAS VŠ  PRÁZDNIN )  

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 1 .00 (konkrétní data v kalendáři na farním webu) 
v Kryptě kostela (vstup zadním vchodem u sakristie). Více na 
http://spolecenstvikrypta.wordpress.com 
 

 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990 a pravidelně 
doprovází úterní bohoslužby, pořádá benefiční koncerty a příležitostně 
vystupuje také mimo domovskou farnost. Zpívá duchovní hudbu od 
středověku po současnost, včetně skladeb vlastních autorů. 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 slavnostní mši sv. v úterý 4.10. od 19 hodin. V letošním 
akademickém roce se vedení ujme nová sbormistryně Josefína Nedbalová. Zájemci  
o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohouFilipu Rajnochovi na e-mailu 
filip.rajnoch@gmail.com 
 

TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté v Kryptě našeho kostela. Nejedná se o kurz meditace, 
nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 
Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na exerciční adresu: 
meditace@farnostsalvator.cz 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván, aby se volně zapojil 
do programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům 
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. Hrajeme každý 
čtvrtek od 1 .00 v tělocvičně ZŠ v Umělecké ulici a to volejbal, fotbal, 
florbal a basket. Program se přitom může měnit v závislosti na počtu 
účastníků 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 
seznam knih je umístěn na internetových stránkách farnosti. Těšíme se na vaši návštěvu! 
Knihovnice: Adéla, Kristýna, Irena B. a Irena S.  
Výpůjční doba: Út 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 (každé druhé úterý, viz kalendář na webu 
farnosti) a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“. 
Hledáme nové dobrovolnice a dobrovolníky, kteří by byli ochotni během akademického 
roku pomoci se službou v knihovně!  Kontakt: info@farnostsalvator.cz 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   
 

St 5.10. od 19.00, Zahajovací studentská mše 
Mši svatou bude sloužit P. Pavel Bačo. Po mši se společně půjde do Družinské kaple. 
 

Po 10.10. od 19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk) 
Hostem bude P. Petr Vacík SJ, který bude mluvit na téma Život křesťana: Teorie a praxe (Jak 
to, že životy mnohých z nás nejdou napasovat do církevních škatulek a předpisů? Proč 
některé věci záleží na situaci, okolnostech? Proč něco může být špatné pro jednoho, ale ne 
pro druhého?). 
 

St 12.10. od 19.00, Studentská mše 
Mši svatou bude sloužit P. Radek Tichý. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď. 
 

St 19.10. od19.00, Studentská mše 
Mši svatou bude sloužit P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď. 
 

Po 24.10. od19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk) 
Hostem bude Marťa Švehláková, která bude mluvit o dobrovolnictví v Indii. 
 

Po 26.10. od 19.00, Studentská mše 
Mši svatou bude sloužit P. Pavel Rousík. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď. 
 
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
 

Všechny zde uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který v současnosti používá 
Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter  0 minut 
vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Program duchovních cvičení v kolínském 
klášteře a přihlášení na ně je možné přes formulář na kolinskyklaster.org. 
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(Případně se můžete přihlásit e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, pak  uvádějte 
v předmětu e-mailu číslo kurzu a prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz 
samostatným e-mailem). Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 

Kurz 160 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)  

6.-  .10.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 . Na tento kurz přijímáme už jen náhradníky. 
 

Kurz 161 Úvod do modlitby a meditace (3 dny) 

13.-16. 10. 2016 čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Praktický úvod do modlitby a meditace přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou 
zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde 
účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších 
duchovních cvičeních. Doprovází Petr Vacík SJ a Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí 
včetně příspěvku na kurzovné je 1. 70 Kč, osoby s nízkým příjmem 1.610 Kč.   
 

Kurz 163 Ignaciánské exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 

25.-30.10. 2016 úterý 18.00 až neděle 15.00 

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty 
a individuální doprovázení.  xercicie 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.Irena 
Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2. 50 Kč, osoby s nízkým příjmem 
2.350 Kč. 
 

Kurz 164 Filmové exercicie (4 dny) 

2. – 6. 11. 2016, středa 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 sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, osoby  
s nízkým příjmem 1880 Kč. 
 

Kurz 166 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 

15. – 20. 11. 2016, úterý 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“). 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 a sestra Irena Göbelová CSTF. 
Cena ubytování s plnou penzí 2 50 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 168 Adventní rekolekce A (3 dny) 

1.- . 12. 2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 

Tento 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. František Hylmar SJ a sr. 
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Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1. 70 Kč, osoby  
s nízkým příjmem 1.610 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 169 Adventní rekolekce B (2 dny) 

9.-11.12.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Obsah kurzu je stejný jako u předchozího delšího (Kurz 168). Doprovází P. Petr Vacík SJ. 
Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem   0 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 170 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)  

15.- 18.12.2016, 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, osoby s nízkým příjmem 
1.710 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 171 Kontemplativní exercicie (5 dní)  

27.12.2016-1.1.2017, úterý 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 ubytování s plnou penzí 2 50 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 173 Karmelitánský víkend (2 dny) 

6.-8.1.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00 

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro 
začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří 
potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje 
karmelitánskou mystikou. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a karmelitky z Karmelu 
 dith Stein. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem   0 
Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 175 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)  

19.-22.1.2017, 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, osoby s nízkým příjmem 
1.710 Kč. 
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NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 177 Ignaciánské exercicie (7 dní) 

29.1.- 5.2.2016, neděle 18.00 až neděle 15.00  

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty 
a individuální doprovázení.  xercicie 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  .130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3.2 0 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Filmové exercicie (4 dny) 

15.-1 .2. 2017, středa 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 rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém  
s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a sr. Denisa 
Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby  
s nízkým příjmem 1.880 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: 181 Víkend ignaciánské spirituality (2 dny) 

24.-26.2. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00  

Kurz představuje ignaciánskou/jezuitskou spiritualitu: způsoby modlitby a duchovní cvičení  
a principy pramenící z tradice Ignáce z Loyoly a jezuitského řádu. Může sloužit jako 
úvod/zácvik do exercicií, nebo prostě jako zastavení se na počátku postní doby. Doprovází 
František Hylmar SJ a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby 
s nízkým příjmem   0 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: 182 Postní kontemplativní mini-exercicie (3 dny) 

2.-5.3. 2017, 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.  xercicie 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  lva Frouz a sestra Irena Göbelová CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1. 70 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1.610 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: 184 Postní kontemplativní exercicie (4 dny) 

15. –  . 3. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00 

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 a sestra Irena Göbelová CSTF. 
Cena ubytování s plnou penzí 2 50 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: 187 Postní mini-exercicie/rekolekce (3 dny) – bude upřesněno 

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. František Hylmar SJ (část kurzu pravděpodobně  
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P. Petr Vacík SJ). Cena ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
  0 Kč. 

 

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
  

 PRAVIDELNÉ AKCE 

Po 

 
19.00 
 

Eucharistie   agapé. Po mši je možné zůstat na čaj, kafe, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či 
štědrosti příchozích.  ucharistii předsedají Libor Ovečka SDB, 
František Hylmar SJ, Jan Poříz/Jaroslav Suroviak OCD nebo Prokop 
Brož (KTF UK). Nejen pro univerzitní studenty. 

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 – Celebrují střídavě Petr Glogar/Pavel Pola 
OCD, Václav Dvořák, Jan Kofroň, Martin Chleborád. Po mši sv. je 
možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity. 

So 09 -15.00 
Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info 
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz 

 
Jak se k nám na Karmel dostanete: tramvají č. 6,  , 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 ŘÍJNU 

 

Po 3.10. 19.00 
Eucharistická oslava   agapé. Tímto dnem obnovujeme po 
prázdninové pauze běžný provoz a pravidelné akce u nás 
v domě. 

So 15.10.  17.30 
Slavnost sv. Terezie od Ježíše. Hlavní celebrant: František 
Hylmar SJ. Při mši obnoví sestra Irena své časné sliby. 

Po 17.10.  20.00 
Následování Krista. Po eucharistii a krátkém agapé 
pokračujeme v četbě a komentování duchovní klasiky. 

Po 
24.10. 

19.00 
Podzimní karmelské posvícení. Srdečně zveme na pečené 
brambory, jablka a další dary podzimu. 

Výhledově: 

Pá-Ne 
4.-6.11 

 
Překážky v rozlišování povolání I. První setkání z cyklu pro 
ženy od 20-35 let, které se rozhodují o své životní cestě. Další 
Info na karmelitky@gmail.com. 

Po 7.11. 20.00 
Dialogy u karmelitek: Laurie Anderson - Psí srdce. Večer 
věnovaný americké písničkářce a jejímu filmu. Průvodce 
večerem: Pavel Klusák. 

Po 21.11.  20.00 Jiná skutečnost. Autorský večer. 

Ne 27.11.  

Jednodenní rekolekce s filmem Rytíř pohárů (rež. T. Malick). 
Doprovází V. Suchánek a sestry karmelitky. Info na 
karmelitky@gmail.com. 
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Z  KALENDÁŘE 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 
19.00 Mše sv. 

20.15 Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 
Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  

(Pozor! Opět v sakristii.) 
 

P R AV 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 (přesné dny viz web) 

20.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF) 

20.15 Kurz Základy víry (sakristie) 

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, viz web) 

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 AM  –  Ř Í J E N  2 0 1 6  
 

4.10. Út 19.00 
Slavnostní zahajovací mše Veni Creator Spiritus, celebruje 

Mons. Tomáš Halík, hudbou doprovodí Salvátorská schola. Po 

mši neformální setkání s občerstvením v sakristii. 

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

11. 
10 

Út 20.00 Úvodní setkání kurzu přípravy na biřmování  

14.10. Pá 
18.52 - 
07.00 

Noční pouť na Svatou Horu 

15.10. So 08.30  Fotomaraton Salvátor: soutěžní fotoexercicie v ulicích Prahy  

19.10. St 19.00 Filmový klub: Rodinné štěstí (Velký sál Městské knihovny) 

22.-
23.10 

So
Ne 

 Výlet Spolku Cesta: Benediktinský klášet Broumov a okolí 

Výhledově: 

2.11.  19.00 Mše sv. za zemřelé - Reqiuem W.A. Mozarta.  
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