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Vážení a milí, 
na titul prosincového Salvatore jsem záměrně vybral fotografii, ne zcela zřetelně 
dokumentující výtvarnou instalaci Christiana Helwinga, známější jako červený koberec, která 
ozvláštnila prostor našeho kostela na jaře letošního roku. V černobílé podobě příliš nevyniká  
a polodetailem vlastně ani nedokumentuje. Ovšem Salvátor to je, koberec také, ba co víc, 
máme zde i kus salvátorské kazatelny, z níž hřímal kdysi slavný pater Koniáš (jednoho jeho 
příbuzného jsme před lety dokonce křtili jako dospělého).  Jeden ze čtyř evangelistů, kteří jsou 
pro výzdobu kazatelen typičtí, se jakoby chystal skočit do připraveného ohybu červeného 
koberce, však zatím jakoby jen zkoumal terén špičkou nohy. Je připraven ke skoku a bere si 
s sebou evidentně i knihu evangelií. 
Snad by to mohl být evangelista Marek (soudě podle pokrývky hlavy), který má našlápnuto do 
našeho životního koberce, do našeho příběhu se svým velkým vyprávěním – totiž  s příběhem 
narození v Betlémě; a váhá, zda ho ten náš osobní příběh unese. Unese? 
 

Pěkně prožitý advent vám přeje Martin Staněk 
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AKTU ALITY  
 

LÁSKA JE SILNĚJŠÍ – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 27.11. 2016  -  1.1. 2017 

V neděli 27. listopadu jsme za přítomnosti zástupců společnosti Stopa z.s. otevřeli výstavu 
fotografií s názvem “Láska je silnější”, která poodhaluje roušku tabuizace těla nemocného.  
Objektem fotografií je totiž před třemi lety zemřelá Kateřina Trojanová, mladá zakladatelka 
společnosti Stopa, a to ve fázi, kdy bojovala se zákeřnou nemocí, jež ji nedovolovala přijmout 
dárcovskou kostní dřeň a její tělo se začalo nenávratně proměňovat…..  

Výstava autorů Davida Brunera, Lucie Bourkshine Janatové a Aleše Petříčka je instalována na 
ochozu kostela Nejsv. Salvátora do 1. ledna 2017 a bude přístupná vždy v čase bohoslužeb,  
a to půlhodinu před a po mši sv.. V jiném čase pak po předchozí dohodě (telefonicky, mailem). 

K výstavě se váží také dva benefiční koncerty ve prospěch Stopy, tedy ve prospěch pacientů 
po transplantaci kostní dřeně. Ve středu 14.12. od 18.30 vystoupí již tradičně v našem kostele 
Salvátorská schola, v pondělí 19.12. pak od 20.00 provede Orchestr a sbor Univerzity Karlovy 
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Srdečně zveme. 

LIDÉ KOLEM NÁS: SAMIRA SIBAI A VÁLKA V SÝRII, PONDĚLÍ 5.12. OD 19.00 

Akademická farnost Salvátor ve spolupráci s Online encyklopedií migrace z.s. Vás zvou na 
první besedu s promítáním fotografií v rámci nového cyklu pravidelných měsíčních přednášek 
"Lidé kolem nás": Samira Sibai a válka v Sýrii. Samira je lékařka, která se narodila do syrsko-
české rodiny v Praze, ale celý život prožila v Homsu v Sýrii, odkud s rodinou uprchli před 2 lety 
během války zpět do Čech. Během setkání bude vyprávět o posledních 5ti letech v Sýrii, co 
tato země prožívala od počátků Arabského jara až do dnešní občanské války. 
Setkání bude moderovat Jakub Múčka, předseda organizace Online encyklopedie migrace 
z.s., který také představí a zájemcům nabídne tento vzdělávací projekt, který právě vzniká ja-
ko možná odpověď na podnět "uprchlické krize" v Evropě. Akce se koná v sakristii kostela. 
 

FILM A SPIRITUALITA: JE TO JEN KONEC SVĚTA / STŘEDA 7.12. OD 19.00 

Mladý úspěšný dramatik se po 12 letech prožitých ve velkoměstě vrací domů za rodinou, aby 
oznámil svou blížící se smrt. Svět kosmopolitního muže je však členům rodiny příliš vzdálený 
a nepředstavitelný, než aby mohlo dojít ke smíření a naplňujícímu prožití posledních 
společných chvil. Film mladého kanadského režiséra Xaviera Dolana si z festivalu v Cannes 
odnesl Velkou cenu poroty. Svébytný Dolanův režijní styl doplňuje hvězdné herecké obsazení 
současné francouzské špičky – Marion Cotillard, Vincenta Cassela nebo Léy Seydoux.  
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. 
Lukáš Jirsa, Ph.D. Kanada – Francie 2016, francouzsky s českými titulky, 97 min. Vstupné  
80 Kč, malý sál od 19 hod., online rezervace: www.mlp.cz 

SALVÁTORSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2017  

Salvátorský nástěnný kalendář na rok 2017, dokumentující umělecky právě uplynulý rok,  si 
můžete počínaje úterkem 6.12 po všech bohoslužbách zakoupit v sakristii i v kostele. Formát 
A3, 14 listů. Cena: 180 Kč.  

Kalendář obsahuje 10 barevných a 2 černobílé fotografie, které vznikly (až na dvě výjimky)   
v průběhu akademického roku 2015/2016 v kostele Nejsvětějšího Salvátora, ovšem jistě 
potěší i nesalvátorské. Autorem fotografií je Martin Staněk. 
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ADVENT A VÁNOCE 2016 - 2017 
 

 

V neděli 27.11. začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Barva doby adventní je 
fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele 
prožijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních 
koncertů. 

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze 
zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je, po 
domluvě je možné si nějaký zpěvník i zakoupit. V loňském roce zmizelo z lavic 125 
zpěvníků, letos je po první neděli bilance mínus 25 kusů! 

Během Vánoc, tedy od 26. do 30. prosince nenabízíme běžný farní program jako během 
akademického roku, ovšem těšit se můžete na Půlnoční mši sv. 24.12. přesně o půlnoci, 
v neděli 25.12. na mši sv. u příležitosti Slavnosti Narození Páně ve 14 a 20 hodin a na 
Novoroční mši sv. ke cti Matky Boží Panny Marie 1. ledna ve 14 a 20 hodin. 

 
BENEFIČNÍ KONCERTY U SALVÁTORA 14. A 19.12.  

Tradiční benefiční koncert Salvátorské scholy se uskuteční ve středu 14.12. od 18.30. 
Mimo jiné budou uvedeny písně J. Temla, V. Gavrilina, Z. Kodályho, M. Reisera, K. Skleničky 
a jiných. Vystoupí Salvátorská schola a jako hosté Dětský katedrální sbor, na varhany zahraje 
Soňa Kružíková. 
 

V pondělí 19. prosince od 20.00 se v našem kostele také již tradičně rozezní Česká mše 
vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.  
 

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy i benefice Orchestru a sboru UK přispěje na 
podporu společnosti Stopa, tedy ve prospěch pacientů po transplantaci kostní dřeně. Vstupné 
na oba koncerty je dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku. 

 

MÁME OTEVŘENO, ŠPLHÁME NA STROMY A STAVÍME BETLÉM! 

Čtvrtek 15.12. bude již tradičně patřit stavbě salvátorského betléma, instalaci vánočních 
stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a hlt  svařáku kdykoliv mezi 
10.00 a 16.30. Děkujeme! 

 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA 

Kromě běžných hodin duchovní pohotovosti bude ve čtvrtek 15.12. od 18 hodin a ve čtvrtek 
22.12. od 19 hodin do neurčita probíhat v kostele eucharistická adorace s rozšířenou zpovědní 
službou. Prosíme však kajícníky, aby svátost smíření ve vlastním zájmu nenechávali na tento 
poslední čtvrtek. 
 

SPOLEK CESTA 

Spolek cesta se vydá na další výlet až lednu nového roku. Informace k lednovému výletu 
naleznete v lednovém Salvatore nebo na webu. 
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VARIA 

ČLOVĚK V BIBLICKÝCH PŘÍBĚZÍCH – SKUPINOVÝ KURZ 

Chcete vědět více o Bibli a jejím obrazu člověka? Chcete se tak dozvědět více i o sobě  
a ostatních lidech? Bibli lze číst mnoha způsoby a jedním z nich je i zkoumat jaké pocity  
a emoce v nás vyvolává příběh a jeho postavy v něm. A protože to, jak příběhu rozumíme, 
souvisí s naší zkušeností, můžeme se dotknout i našich životů 

Formou skupinových setkání nad biblickými příběhy můžete najít některé odpovědi i na tyto 
otázky, ale nejen na ně. Budeme se setkávat od prosince/ledna do června, každé pondělí  
v podvečerních hodinách. Skupina je uzavřená, takže po výběru skupiny se můžeme hlouběji 
poznat a důvěřovat si. Setkání probíhají v Kryptě. Cena kurzu: 2950.- Kontakt: Oldřich 
Jirsa, tel. 777303484, e-mail: olda.jirsa@gmail.com 

 
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  je dlouhodobě v dezolátním stavu. Vyšlo to najevo zejména 
po odkrytí červeného koberce v roce 2009. Právě dochází 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 v době bohoslužeb. do speciální kasičky u východu kostela nebo na účet farnosti 
1933882329/0800, var.symb. 8888. 

Dosud se podařilo vybrat jen na účet cca 15 000 korun, a to zejména díky štědrosti čtyř 
salvátorských farníků, kterým tímto velice děkujeme. Do kasičky, zřízené k tomuto 
účelu, jste vhodili přes 9 000 korun, za které také děkujeme a hlásíme, že jsme díky vám 
již ve finále sbírky.  

 

STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2017 

Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí příležitost naučit se hledat a nacházet Boha ve 
všech věcech, posunout si své hranice a lépe poznat sami sebe i druhé lidi v různorodosti 
jejich kultur. O příštích prázdninách, 14. až 23. července 2017, pořádají čeští jezuité 
mezinárodní setkání mladých lidí Středoevropský Magis (Central Europe Magis, CEM). 
První část setkání tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti, které se budou konat v několika 
státech střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko a Německo?). Experimenty se 
dělí do pěti základních kategorií (umělecké, socio-kulturní, putovní, duchovní a experimenty 
zaměřené na službu, kam spadají experimenty sociální a ekologické); účastní se jich malé 
skupinky o zhruba patnácti lidech několika různých národností. 
Na závěr se všichni účastníci sjedou do Prahy, kde na ně budou čekat přednášky a workshopy 
k hlavnímu tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“), společné poznávání Prahy i vzájemné 
sdílení zážitků.  
Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem zapojit do příprav 
setkání. Přípravy budou probíhat během celého akademického roku a jejich součástí budou 
také formační setkávání, která zájemcům přiblíží základní principy ignaciánské spirituality. 
Pokud se nemůžete zapojit do příprav v průběhu roku, budeme potřebovat také dobrovolníky  
v průběhu vlastního setkání. 
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Více informací o Magise naleznete na webu www.jesuit.cz/magis 
Kontakt a info (Lenka): magis.bohemia@gmail.com 

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ  
 

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7.00 (o adventu v 7.30) 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 zadním vchodem u sakristie). Více na http://krypta.maweb.eu 
 
 
 

 

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 du-
chovní 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. V letošním akademickém roce se vedení ujmula nová sbormistry-
ně Josefína Nedbalová. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou 
Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.rajnoch@gmail.com 
 

TICHÁ MEDITACE V KRYPTĚ 

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 

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 19.00 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 

 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Ze Salvátorského Fotomaratonu: Chci, abys byl (Michaela Pluskalová) 
 

  

Ze Salvátorského Fotomaratonu: Noc zpovědníka (Zbyněk Halbhuber a Kačka Doušová) 
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Ze Salvátorského Fotomaratonu: Obnovíš tvář Země (Michal Bílý) 

 

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“. 
 

Děkujeme novým i stálým knihovnicím Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně Ledecké, 

Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně! 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  

www.vkhpraha.cz  nebo fb 
 
Pá 2.12. od 6.30, Roráty v katedrále 
Společná návštěva rorátní mše sv.  v katedrále sv. Víta. Následuje snídaně z vlastních zásob 
v klášteře augustiniánů u Sv. Tomáše.  
 

St 7.12. od 19.00, Studentská mše u sv.Ignáce (Karlovo nám.) 
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Mši svatou bude sloužit P. Stanislaw Gora, biskupský vikář pro charitní záležitosti, který je  
mj. pověřený pastorací neslyšících. Mše bude tlumočena do českého znakového jazyka. Po 
mši se společně půjde do klubu Vzducholoď (Jabok, Salmovská 8, Praha 2). Součástí pro-
gramu bude minikurz znakového jazyka.  
 

Pá 9.12. od 6.30, Roráty 
Společná návštěva rorátní mše sv.  v katedrále sv. Víta. Následuje snídaně z vlastních zásob 
v kapucínském klášteře naproti Loretě. 
 

St 14.12. od 19.00, Studentská mše u sv.Ignáce (Karlovo nám.) 
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď - Jabok, 
Salmovská 8, Praha 2. 
 

Pá 16.12. od 6.30, Roráty 
Společná návštěva rorátní mše sv. v katedrále sv. Víta. Následuje snídaně z vlastních zásob v 
kapucínském klášteře naproti Loretě. 
 
St 21.12. od 19.00, Studentská mše sv.(místo bude upřesněno) 
Poslední předvánoční mše svatá.  
 

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 40 minut 
vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.  

Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je přes formulář na 
kolinskyklaster.org.  

(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 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 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 

 

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 2070 Kč, osoby s nízkým příjmem 
1710 Kč. 

 

Kurz 171 Kontemplativní exercicie (5 dní)  

27.12.2016 - 1.1.2017, úterý 18.00 až neděle 15.00  
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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 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 

 

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 sestra Denisa Červenková CSTF a karmelitky z Karmelu 
Edith Stein. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 
Kč. 

 

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 2070 Kč, osoby s nízkým příjmem 
1710 Kč. 

 

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. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k 
Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu 
a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech 
lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas. Doprovázejí P. František 
Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, 
osoby s nízkým příjmem 3290 Kč. 

 

Kurz 180 Filmové exercicie (4 dny) 

15. - 19.2. 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 2360 Kč, studenti a osoby s 
nízkým příjmem 1880 Kč. 



10 

 

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 1180 Kč, osoby s nízkým 
příjmem 940 Kč. 

 

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. 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 sestra Irena Göbelová CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1610 Kč. 

 

Kurz 184 Postní kontemplativní exercicie (4 dny) 

15. – 9. 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 Denisa Červenková CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč. 

 

Kurz 187 Postní mini-exercicie/rekolekce (3 dny) 

30.3. - 2.4. 2017, čtvrtek 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. František Hylmar SJ (část kurzu pravděpodobně P. 
Petr Vacík SJ). Cena ubytování s plnou penzí 1180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
940  Kč. 

 

Kurz 192 Duchovní cvičení (5 dní, obsahuje státní svátek) 
3. - 8. 5. 2017, středa 18.00 až pondělí 15.00 
 
Individuálně vedená duchovní cvičení (ignaciánské exercicie) s volbou doprovázení mezi třemi 
doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace 
Sester sv. Josefa) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma duchovních cvičení založených na 
individuálních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním 
rozhovorem/konzultací s někým z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají 
ekumenickou otevřenost. Denně také hodina společné práce v klášteře a na zahradě a 
dostatek času na procházky v přírodě. Cena kurzu je 2950 Kč včetně ubytování v jedno- a 
dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením a plné penze. 
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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. Eucharistii 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, 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 PROSINCI 

 

Po 
5.12. 

20.00 Provizorium. Koncert. 

Po 
12.12. 

20.00 Následování Krista. Četba z duchovních klasiků. 

 

 (Karmel Edith Stein, Jinonická 22, Praha 5) 

Setkání malé skupinky žen se zájmem o karmelitánskou spiritualitu se společným 
čtením karmelských textů, kontemplací, sdílením a obědem se sestrami. Od 9 do 14 
hod. (Pro více informací pište na: zenynakarmelu@seznam.cz). 

 

 

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.) 

 

 

mailto:zenynakarmelu@seznam.cz


12 

 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M  –  P O Z O R  -  S VÝJIMKOU VÁNOČNÍHO TÝDNE! 

  

Úterý  

17.00 Pravidelná zkouška scholy  (vyjma Vánoc) 

20.00 – 20.30 Výpůjční doba knihovny (vyjma Vánoc) 

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

20.15 Kurz Základy víry (sakristie) (vyjma Vánoc) 

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

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) (vyjma Vánoc) 

19.00 Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web) (vyjma V. 

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

20.00 - 21.00 Výpůjční doba knihovny, každý sudý týden (vyjma Vánoc) 

Neděle 
19.30 – 20.00 

21.00 – 21.30 

Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ nebo 

jiných akcí po mši sv. v sakristii) 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  –  P R O S I N E C  2 0 1 6  

 

1.12. Čtvrtek 18.00 
Vzpomínková mše sv. u příležitosti 100 let od narození Msgre. 

Alexandra Heidlera. 

5.12. Pondělí 19.00 
"Lidé kolem nás": Beseda s lékařkou Samirou Sibai o Sýrii, 

sakristie. 

7.12. Středa 19.00 
Film a spiritualita: Je to jen konec světa. Malý sál Městské 

knihovny. 

14.12. Středa 18.30 Benefiční koncert Salvátorské scholy. Pozor: již v 18.30! 

15.12. Čtvrtek 
10 - 16 

18.00 

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

Předvánoční zpovědní služba s adorací (sakristie a okolí) 

18.12. Neděle 21.00 (Před)Vánoční kafe po mši. 

19.12.  Pondělí 20.00 
"Česká mše vánoční" Jakuba Jana Ryby - benefiční koncert 

Sboru a orchestru Univerzity Karlovy. 

22.12.  Čtvrtek 19.00 Předvánoční zpovědní služba s adorací (sakristie a okolí) 

24.12.  Sobota 24.00 

Vigilie slavnosti Narození Páně - Půlnoční mše sv.  

Celebruje Mons. Tomáš Halík. Zazní  Missa Sacratissimae 

Trinitatis P. Gunthera Jacoba OSB. V přímém přenosu ČRo 2 

25.12.  Neděle 
14.00 

20.00 
Slavnost Narození Páně. Mši sv., celebruje Mons. Tomáš Halík 

VÝHLEDOVĚ 

1.1. Neděle 
14.00 

20.00 

Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše sv. celebruje Mons. 

Tomáš Halík. 
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