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Letošní „vrh“ šedesáti o Vigilii pokřtěných. Ad Maiorem Dei Gloriam!

Foto V.Dušek

AKTU ALITY
NORBERT SCHMIDT - PŘÍMLUVA ZA SOUČASNOST
Vyšla nová kniha architekta Norberta Schmidta, kurátora a leckdy i autora
uměleckých intervencí, s názvem Přímluva za současnost.
Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké
a architektonické počiny v jiných církevních i necírkevních prostorech, které
však se zkušenostmi z akademického kostela souvisejí a z nich také vyrůstají.
Svazek uvozují dvě rozsáhlejší a teoretičtější kapitoly: První nastiňuje dějiny klementinského
kostela a dává nahlédnout do jeho vrstevnatého genia loci. Druhá tento pohled rozšiřuje
o několik příkladů ze zahraničí, které se staly pro autora kniha jako organizátora salvátorských

uměleckých událostí důležitou inspirací, teoretickým zázemím a také zdrojem potřebné zpětné
vazby. Knihu doprovází cyklus fotografií Petra Neuberta, který svým objektivem soustavně
zaznamenával salvátorské umělecké dění. Vydalo nakladatelství Triáda. K dostání i v sakristii
našeho kostela.
V rozhovoru s Vilémem Faltýnkem představuje Norbert Schmidt vznik knihy a vysvětluje,
jakého čtenáře může kniha oslovit:
"Snad kniha zaujme lidi, pro které není umění pouhou dekorací nebo snobskou zábavou. Doufám, že najde svou cestu ke čtenářům, kteří jsou podobně jako já přesvědčeni, že umění může
v sobě ukrývat a v prostoru rozeznívat hluboké existenciální roviny. Také by mohla zaujmout
ty, kteří se zajímají o vztah umění a duchovnosti, spirituality v tom nejširším smyslu,
nebo konkrétně o komplikovaný vztah současného křesťanství a kultury. První dvě úvodní kapitoly jsou více teoretické a představuji v nich různé evropské pozice, které na tomto poli považuji ve 20. století za nejzajímavější, nejopravdovější a tím pádem i pro současnost nejnosnější. A pokusil jsem se nad tím shrnout i naše teoretické východisko.
Kniha ale snad může oslovit i architekty. Karolina Jirkalová z časopisu Art & Antiques jednou
poznamenala, že u Salvátora se daří to, co se jinde rozpadlo, totiž že se umělecké dílo zase
stává, byť dočasně, přirozenou součástí živého architektonického prostoru. Snad je to pravda."
A dále v rozhovoru poukazuje nejen na specifičnost prostoru kostela Nejsv. Salvátora, ale
i jeho návštěvníků:
"Velkou předností našeho prostředí je, že do kostela u Karlova mostu chodí dnešní lidé, kteří
žijí plně ve své současnosti, a to i té kulturní. A zároveň to nejsou jenom galerijně poučení diváci. Dílo se nemůže spolehnout na takový ten zacyklený, do sebe zahleděný kruh interpretace a odkazování, na který někdy narážíte v dnešním uměleckém provozu. Zažili jsme například, že před dílo Adrieny Šimotové někdo položil kytičku sněženek. To by se v galerii nikdy
nemohlo stát! V kostele se reaguje na umění jinak, možná bezprostředněji a syrověji.
A návštěvníci kostela už si zvykli, že naše intervence jsou vždy nějak nezvyklé, někdy až provokativní, že to je vždy určitá výzva."
Další část tohoto zajímavého rozhovoru si můžete přečíst na webových stránkách farnosti
anebo na stránkách Centra teologie a umění (ctu-uk.cz).

_________________________________________________________________
FILM A SPIRITUALITA: VOLÁNÍ NETVORA, PŘÍBĚH ŽIVOTA, STŘEDA 3.5.
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají
noční můry. A jakpak by taky ne – jeho
maminka je vážně nemocná, táta žije kdesi
za mořem v Americe, babička (Sigourney
Weaver) ho pořád jen peskuje a spolužáci
jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá se
svou nejlepší kamarádkou a zůstane na
všechno sám. Tedy, skoro sám.
Film podle úspěšné knihy pro mládež Patricka Nesse vyniká svým výtvarným pojetím propojování reality a fantaskna. Volání netvora je vizuálně působivé zamyšlení nad nutností postavit
se svému bylo ohodnoceno devíti cenami GOYA, osmi cenami GAUDÍ.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr.
Lukáš Jirsa, Ph.D.
USA – Španělsko 2016, Juan Antonio Bayona, české titulky, 108 min., od 12 let, vstupné
80 kč, Velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí.
Online rezervace: www.mlp.cz
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VÝLET SPOLKU CESTA - VÍKENDOVÉ PUTOVÁNÍ MORAVSKÝM KRASEM - Z BLANSKA DO
KŘTIN A BRNA - 20. - 21.5
Sobotní část putování povede z Blanska do Křtin (cca 12 km), významného mariánského
poutního místa s chrámem Jména Panny Marie podle projektu Jana Blažeje Santiniho.
Kromě tohoto skvostu barokní architektury najdeme zde další zajímavosti – zvonkohru na
nádvoří kostela, která se skládá ze 27 zvonů a dovede zahrát stovky melodií a taky rozlehlou
kostnici v podzemí kostela.
V neděli ráno po mši svaté vyrazíme do Brna přes Babice a Bílovice nad Svitavou
(cca 15 km Brno Obřany) po části svatojakubské cesty vyznačené na území Moravy. Naše
putování ukončíme u Kostela svatého Jakuba Staršího v centru Brna. Odtud je do
Santiaga de Compostela už jenom něco málo přes 3000 km. Ubytování je předběžně
domluveno v poutnickém útulku sv. Dominika ve Křtinách (kapacita 12 míst). Příspěvek za
ubytování je dobrovolný. Vlastní spacák s sebou. Možnost přípravy snídaně z vlastních zásob.
Sraz je v sobotu 20. 5. 2017 v 7.20 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna jízdenek). Vlak „Rx 863 Jiří Bouda“ do Brna odjíždí v 7.55. Předpokládaný návrat do Prahy
je v neděli ve večerních hodinách. Podrobnější itinerář najdete na webu farnosti. Prosíme,
hlaste se na emailu: spolekcesta@email.cz nejpozději do 17.5.

FILM A SPIRITUALITA – PSI PÁNĚ, STŘEDA 31.5.
Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají?
Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s
člověkem dnešní doby. Zajímá to ale ještě člověka dnešní
doby? Co v dnešní době znamená oblékat dominikánské
roucho? Řád bratří kazatelů, dominikáni, nejsou jen kapitolou
z historie Římskokatolické církve. Je to stále aktivně fungující společenství bratří a sester. Prostřednictvím bratra Jindřicha poznáváme jejich každodenní práci a poslání.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr.
Lukáš Jirsa, Ph.D. Diskusi budou přítomni Jindřich Poláček OP - protagonista filmu,
Benedikt Mohelník OP - provinciál České dominikánské provincie a Jonáš Vacek, režisér filmu. Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Petr Vacík SJ
a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D., vstupné 80 kč, Malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí.
Online rezervace: www.mlp.cz

ODKUD JDEM A KAM. VÝROČNÍ SETKÁNÍ AKADEMICKÉ FARNOSTI
NEDĚLE 28.5. VE 21.00 V SAKRISTII
Srdečně zveme všechny farníky i “faráře”, návštěvníky i zaměstnance, dobrovolníky
i donátory, fanoušky a zkrátka všechny komu leží osud naší farnosti na srdci, k výročnímu
setkání nebo, chcete-li, bilanční schůzce, shrnující debatě, či jak toto setkání nejlépe nazvat.
Rádi bychom se společně ohlédli za farními aktivitami letošního akademického roku, nastínili
ekonomickou bilanci, zvláště ve světle nedávných projektů, spolufinancovaných farníky, a také
se zeptali na názory vás, kteří tvoříte onu pomyslnou velkou rodinu kolem našeho kostela u
Karlova mostu.
Pro ty z vás, kdo by chtěli již předem nastolit nějaká témata k diskusi nebo by měli nějaký písemný dotaz, bude od neděle 14.5. v sakristii na pultě s knihami zřízena schránka na dotazy.
Těšíme se na setkání s vámi.
Váš Tomáš Halík a farní tým
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Letošní „vrh“ pětatřiceti biřmovaných. Ad Maiorem Dei Gloriam!

Foto P.Neubert

VÝHLEDOVĚ
VIII. FOTOMARATON SALVÁTOR, SOBOTA 3.6. 9.00 – 21.00
Motto: 12 hodin - 12 témat – 12 snímků
Soutěžní fotoexercicie, sobotní procházka městem nebo přírodou s otevřenýma očima a fotoaparátem trochu jinak. Fotograficko – exerciční prožití předletního dne. Vnímat témata očima i
srdcem, soustředit se, meditovat v chůzi.
Start v sobotu 3. června v 9 hodin v sakristii Nejsv. Salvátora. Během 12 hodin účastník vyfotografuje 12 témat, která se dozví při zahájení soutěže, a ke každému z nich odevzdá v závěru soutěže jeden snímek. Fotit lze na cokoliv včetně mobilního telefonu nebo kinofilmu. Nově můžete pracovat i ve skupině a odevzdat dohromady jednu kolekci snímků. Více
informací najdete v dohledné době na webu anebo pište na misaba@seznam.cz. Za organizátory se těší Michaela Pluskalová a Martin Staněk.

NOC KOSTELŮ 9.6. 2017 20.00 – 24.00
„Jeho brány zústanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.” Zj 21,25
Pouť světla přes Karlův most Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou
poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora
na Křižovnickém náměstí a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně.
Moře světel (a možná přijde i Fragment)
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři.
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Via Sancta Clementina
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta
speciální program:
INGREDIENTE
Můžete si připomenout nevšední hudební zážitek letošní Květné neděle, kdy zazněla kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních
technologií. Letošního konceptu se opět ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl.
Obsazení: Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka /Jan Jirucha – pozoun
/ Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle

STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2017
Středoevropský Magis 2017, jehož hlavní
téma zní Kontemplativní v činnosti, se bude
konat od 14. do 23. července. Akci letos
pořádají čeští jezuité ve spolupráci s dalšími spolubratry a dobrovolníky z šesti zemí
střední Evropy.
První část programu Magis 2017 budou ve
dnech od 14. do 20. července tvořit tzv. experimenty, na které se účastníci rozjedou do sedmi
zemí střední a východní Evropy. Akce vyvrcholí společným setkáním v Praze ve dnech 20. až
23. července, kde budou pro účastníky připraveny přednášky a workshopy, ale nebude chybět
ani možnost blíže se seznámit s kulturním i duchovním bohatstvím Prahy.
Na akci je možné se přihlásit do 15. května na webové stránce projektu www.magis2017.org.
Tam lze najít další informace o programu a mimo jiné také přehled jednotlivých „experimentů“
v České republice, na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku, v Polsku, ve Slovinsku a v Kosovu. Otázky posílejte na adresu magis.bohemia@gmail.com.
Protože chceme letos podpořit účast křesťanů z Blízkého východu, budeme proto vděční za
finanční podporu na tento účel. Dary je možné posílat na účet 202046
0003/6000, v.s. 2017052. Za velkorysost a duchovní podporu předem děkujeme.
Jan Regner SJ

SBÍRKY, DARY, PODPORA
Znovu děkujeme všem dárcům, kteří malými i většími částkami přispívají na chod naší farnosti
(a na její projekty). Vaše příspěvky nám pomáhají podporovat pastorační aktivity, kromě
kostela Nejsv. Salvátora také v exercičním domě v Kolíně, umožňují chod scholy, ale i
webových stránek kázání a přednášek, pomáhají s opravami a investicemi v kostele, umožňují
existenci farního zpravodaje Salvatore a podobně. Za všechny dary vám patří vřelý dík a naše
modlitby za vás.
Nedělní sbírka nejen v neděli
Překvapí vás v neděli pokaždé muž či žena s košíčkem k nedělní sbírce a nemůžete najít
bankovky vyšších hodnot?
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V tom případě bychom vás rádi upozornili na možnost přispívat pravidelně na chod farnosti
přímo na náš bankovní účet namísto do košíčku při nedělní sbírce (účet u České spořitelny
1933882329/0800) a vaše příspěvky si na konci roku můžete podle zákona odečíst z daní.
Stačí zadat trvalý příkaz k úhradě s variabilním symbolem 1111, abychom dar mohli
identifikovat a vystavit vám potvrzení. Velice děkujeme těm z vás, kteří tak již učinili.
Nedělní sbírka je zpravidla určena na chod farnosti (vyjma deseti sbírek, určenými arcibiskupstvím na jiné potřeby) a v současné době pokrývá 20 procent našich příjmů, což se pomalu snažíme změnit, abychom mohli udržet a zlepšovat naši činnost. Průměrný příspěvek návštěvníka mše sv. je v současné době 26 Kč, měsíčně tedy 104 Kč.
PŘÍSPĚVKOVÉ ASIGNACE
Máte možnost příspěvkových asignací – tedy možnost vybrat si aktivitu nebo konkrétní projekt,
který chcete buď dlouhodobě nebo jednorázově podporovat.
V současné době můžete podpořit:
 Sbírku na instalaci a záchranu gotického fragmentu Krista v Getsemane (var. symb.
1420) – (již zbývá vybrat jen necelých deset tisíc korun)
 Exercicie a duchovní cvičení (var.symb. 2222) – v současné době dotujeme více než
200 tisíci korunami ročně
SBÍRKA NA ZÁCHRANU A INSTALACI GOTICKÉHO FRAGMENTU KRISTA V GETSEMANECH
Rozpočet projektu byl 180 000 Kč, z toho 85 000 Kč nám poskytlo jako účelovou dotaci Hlavní
město Praha. Potřebovali jsme tedy celkem získat z dalších zdrojů 95 000 Kč.
K 5.5. je vybráno formou příspěvku do kasiček (oproti pohledu či katalogu) 54 503 Kč,
formou přímého peněžního daru 31 000 Kč, celkem tedy 85 503 Kč. Katalogy jsou stale k
zakoupení, a nyní i v kostele u vchodu.
Velice děkujeme za vaši podporu.
OPRAVY A INVESTICE:
Po 8 letech se podařilo odstranit provizorní podium na malé varhany v lodi kostela, které sloužilo po dobu rekonstrukce hlavních varhan (2009 – 2011) a pak i v rámci koncertů nebo menších hudebních produkcí, ale i při liturgii. Děkujeme Pavlu Šimáčkovi za šetrnou destrukci. Malé varhany, které nám bezplatně na celou dobu zapůjčil p. Pavel Doubek, jsme čestně vrátili.
Tímto velice děkujeme.

PRAVIDELNÁ 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.
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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. Sbormistryní je Josefína Nedbalová. Zájemci o zapojení
do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na e-mailu
filip.rajnoch@gmail.com

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná textem Písma
a písněmi z Taizé. Druhá a čtvrtá středa v měsíci, tj. 12.4. a 26.4. vždy od
19 hod. v Kryptě (vstup do Salvátora dvorem).
Setkání jsou otevřená všem zájemcům o tuto formu modlitby, bez ohledu
na věk, stav, povolání či konfesi.
Více na http://krypta.maweb.eu

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
Od května až do podzimu se sportovní klub Lazar přesouvá pod širé
nebe. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod na loukách Letné; hrajeme především fotbal a frisbee, ale v případě zájmu můžeme hrát
i volejbal (máme venkovní hřiště) a basketbal. Pro bližší info (včetně
mapky a kontaktu) viz web farnosti nebo 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.
Výpůjční doba: Út 20.00 – 20.30 (každé druhé úterý, viz kalendář na webu farnosti) a neděle,
při kterých se koná „Kafe po mši“.
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Děkujeme našim knihovnicím a knihovníkům Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně!

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Středy 3.5., 10.5., 17.5., 24.5., 31.5. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo
náměstí
Studentská mše svatá jak ji známe a máme rádi. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď, Jabok, Salmovská 1538/8, Praha 2

S ALVÁTORS KÁ

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“.
Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky! - 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.
Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky! - Kurz 195 Sádhana (2 dny)
26 - 28.5.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický
jezuita A. de Mello SJ. 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. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v
minulosti již zúčastnili. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
`1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 200 E ercicie Uspořádat si život (7 dní, obsahuje státní svátky)
2.- 9.7. 2017, 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
8

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. Irena G blová CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou
penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 202 Sádhana (2 dny)
14. - 16.7. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita A. de Mello SJ. 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. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 203 Kontemplativní exercicie (7 dní)
6. - 13.8. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Tento kurz není
vhodný pro úplně začátečníky, je určen pro ty, kteří již absolvovali alespoň jeden kurz kontemplativních exercicií (máte-li pochybnosti, kontaktujte nás). Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF (pravděpodobně bude doplněn ještě jeden doprovázející). Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 205 Ignaciánské exercicie (7 dní)
20.- 27.8. 2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny 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 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem
3290 Kč.
Kurz 207 Víkend ignaciánské spirituality (2 dny)
8. - 10.9. 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. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 209 Sádhana (2 dny)
22.-24.9.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita A. de Mello SJ. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti
a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v něko9

lika blocích během dne. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti
již zúčastnili. Doprovází Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena ubytování s plnou
penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 211 Kontemplativní e ercicie s Janem Šedivým (5 dní)
26.9. - 1.10. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00
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.
Doprovází Jan Šedivý. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem
2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.
Kurz 212 Úvod do kontemplace (2 dny)
6.-8. 10. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Tento kurz je vhodný i pro začátečníky. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena G belová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
1180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 213 Filmové e ercicie (4 dny)
11.10-15.10. 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 František Hylmar SJ a Jan Regner SJ.
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 214 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
19. - 22.10. 2017, 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 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné
600Kč.
Kurz 215 Ignaciánské e ercicie (4 dny)
25. - 29.10. 2017, středa 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. Irena G belová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
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Kurz 218 Kontemplativní e ercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
14. - 19.11. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00
Praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“
či „Ježíšova modlitba“). 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. Doprovází Jan Regner SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena
ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.

AKCE

NA

KARMELU

EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN
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.
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění
a neformální setkání.
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.
Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz

19.00
Po
20.00

St

18.00

So

09 -15.00

Kudy na Karmel: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první
ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22).

CO

NABÍZÍ

KARMEL

V

KVĚTNU

8.5.

20.00

Následování Krista. Pokračování četby a komentáře z klasických děl
duchovní literatury.

15.5.

20.00

Dialogy u karmelitek: Ivana Srnská - Rané křesťanské umění u nás.
Překážky v rozlišování povolání III.

18.-21.5.
29.5.

20.00

Vernisáž výstavy obrazů Petry Šukové.

Z K ALENDÁŘE AK ADEMICKÉ FARNOSTI
BOHOSLUŽBY
Neděle

14.00
20.00

A DUCHOVNÍ SERVIS

Mše sv.
Mše sv.
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Úterý

19.00
20.15

Čtvrtek

20.00

PRAVIDELNÝ

TÝDENNÍ PROGRAM

17.00
20.00 – 20.30
20.15
20.15
20.15 - 21.15
7.00
19.00
19.00
20.00 - 21.00
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

DALŠÍ

Mše sv.
Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (v sakristii.)

PROGRAM-

3.5.

St

14.5.

Ne

20. - So
21.5. Ne
25.5. Čt
28.5.

Ne

31.5.

St

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Cyklus o manželství, jen pro přihlášené (sakristie)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web)
Sportovní klub Lazar Betánie (Letná)
Výpůjční doba knihovny, každý sudý týden
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ nebo
jiných akcí po mši sv. v sakristii)

KVĚTEN 2017

19.00

Film a spiritualita: Volání netvora: Příběh života, Městská knihovna

14.00

Svatojánská sbírka na Arcidiecézi

21.00

19.00

Kafe po mši
Výlet spolku Cesta: Putování Moravským Krasem - z Blanska do
Křtin a Brna
Slavnost Nanebevstoupení Páně - mše sv.

15.00

Praha srdce národů - prezentace folklorních souborů po mši sv.

21.00

Odkud jdem a kam: výroční setkání farnosti

19.30

Film a spiritualita: Psi Páně, Městská knihovna

Výhledově
2.6.

Pá

19.30

Film a spiritualita: Psi Páně, Městská knihovna

3.6.

So

09.00

Fotomaraton

4.6.

Ne

20.00

7.6.

St

19.00

Notre Dame Glee Club/Symphony Orchestra Concert - sbor doprovodí mši sv., po mši sv. koncertní program, více na webu farnosti
Film a spiritualita: Klient, Městská knihovna

9.6.

Pá

20.00

Noc kostelů
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