
 

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

139/červen                 A.D. 2017    

   z d a r m a  
 
 

 

 
 

Vážení a milí,  
Ještě před koncem akademického roku jsme se poslední květnovou neděli sešli k prvnímu 
Salvátorskému koncilu, jak výroční schůzku farnosti nazval Tomáš Halík. Za účasti cca 60 
farníků jsme se ohlédli za uplynulým akademickým rokem a pokusili se nastínit témata, jež nás 
momentálně zajímají, těší i trápí. Výstupem je také výroční zpráva v tomto Salvatore. Má být 
jakousi informační infuzí dovnitř farnosti a podnětem pro promýšlení našeho směřování. 
Těšíme se tak na další setkání, kde budeme moci pokročit zase o něco dále a udržet si nadále 
komunikaci s farníky.  
Nyní, na sklonku akademického roku, se tak sluší poděkovat všem, kdo k farnímu programu 
celkově chodu farnosti jakkoliv přispěli, tedy ministrantům, lektorům, zpěvákům, varhaníkům, 
organizátorům debat, výletů, výstav a intervencí, filmových klubů, vedoucím modlitebních 
společenství, kustodům výstav a koncertů, knihovníkům, pradlenkám, strůjcům občerstvení, 
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dobrovolníkům v jednorázových akcích a dalším a dalším a dalším. Díky všem, kdo nás 
podporují modlitbou i hmotně. Všem patří naše velké poděkování a naděje, že se farnost 
v říjnu opět sejde v nové síle k plnému provozu.  
A nyní již do sedel kol a vzhůru na prázdniny, tak jak to předvádí P.Petr Vacík na fotografii 
Adama Drahoše. 

Vaše vděčná farnost 

 

 

Z debaty s Mons. Václavem Malým a biřmovanci (foto P.Neubert) 

 

AKTUALITY 

FILM A SPIRITUALITA – PSI PÁNĚ, PÁTEK 2.6.  

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. Vstupné 80 kč, Malý sál Městské knihovny, Mariánské náměstí v 19.30. 
Online rezervace: www.mlp.cz   

http://www.mlp.cz/
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foto M.Staněk 

 

PREZENTACE KNIHY ANSELMA  GRÜNA  A TOMÁŠE HALÍKA "SVĚT BEZ BOHA - 
ATEISMUS JAKO DRUH NÁBOŽENSKÉ ZKUŠENOSTI“ 

Benediktinský mnich Anselm Grün a Mons. Tomáš Halík, kteří patří ve světě k nejčtenějším 
autorům současné spirituální literatury, napsali společnou knihu, v níž se z různých úhlů 
zamýšlejí nad možným přínosem ateismu pro prohloubení křesťanské víry. 
Prezentace knihy se uskuteční za účasti obou autorů v pondělí 5. června od 17 hodin  
v refektáři emauzského kláštera, Vyšehradská 49, Praha 2. 

 
FILM A SPIRITUALITA - KLIENT / FORUSHANDE, STŘEDA 7.6. 
Mladý manželský herecký pár Emad a Rana právě zkouší hru Arthura Millera Smrt 
obchodního cestujícího, když jsou vlivem okolností nuceni hledat nové bydlení. Nastěhují se 
do nového bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, které v něm zanechala předchozí 
nájemkyně prostitutka, a že jejich vztah bude podroben zásadní zkoušce. 
Film získal Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film (2017) a cenu za scénář na festivalu 
v Cannes 2016. Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr 
Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 

Írán – Francie 2016, Asghar Farhadi, persky s čes. titulky, 125 min., od 12 let, vstupné 80 Kč, 
velký sál od 19 hod. Velký sál Městské knihovny, online rezervace: www.mlp.cz 

 

http://www.mlp.cz/
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VIII. FOTOMARATON SALVÁTOR, SOBOTA 3.6.  9.00 – 21.00 A 25.6. OD 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.  

Focením vše nekončí - součástí je aktivní vyhodnocení soutěže účastníky a promítání 
vítězných fotografií v neděli 25. června od 21 hod. v sakristii kostela. 

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 

 
„Za dne jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“  Mdr 10,17 
 

20.00 – 24.00  
 

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  
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček v presbytáři. 
 

Via Sancta Clementina 
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta 
 

speciální program: 
Zuzana Ferjenčíková: Sub Tuum Praesidium 20.50 a 21.50 
Eva Bublová - varhany, Jiří Hodina - gregoriánský chorál 
 

INGREDIENTE 21.00 A 22.00 
I letošní Noc kostelů si můžete připomenout hudebni doprovod mše sv. o Květné 
neděli.  Letošního konceptu se opět ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl. Zazní 
kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi 
hudebních technologií. 
 

Obsazení: 
Tomáš Reindl  - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka 
Jan Jirucha - pozoun 
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle 
Eva Bublová - varhanní improvizace 
 

 
Déšť vzhůru – workshop pro návštěvníky kostela 
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VÝLET SPOLKU CESTA: CESTA DO NERATOVA, 10. - 11.6.  

V červnu se po třech letech opět podíváme do Neratova v Orlických horách. Hlavním cílem 
výletu je tamější unikátní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie se skleněnou střechou. Naše 
putování začneme v sobotu 10.6. kolem poledne v Deštné v Orlických horách, odkud půjdeme 
trasu cca 23 km do Neratova. Převážná část trasy povede tzv. Jiráskovou cestou. Večer 
zkusíme domluvit setkání s panem farářem Josefem Suchárem, který by nám povyprávěl o 
tom, jak se z trosek kostela zrodila dnešní minimalistická krása. V neděli po mši svaté (cca v 
11.00) poputujeme dál do Rokytnice v Orlických horách s možností odbočky na rozhlednu 
Anna (10 nebo 16.5 km dle volby trasy). Z Rokytnice nás autobus v 15.05 dopraví přímo do 
Prahy na Černý Most s plánovaným dojezdem v 18.15. Podrobný itinerář bude k dispozici na 
webu farnosti. 
Rezervace ubytování je domluvena pro 12 osob (6 osob v pokojích s lůžkovinami v ceně 250 
Kč na osobu/noc, 6 ve vlastních spacácích). Ručník, přezůvky a jídlo s sebou, k dispozici je 
plně vybavená kuchyňka. 
Sraz je v sobotu 10. 6. 2014 v 8.45 na autobusovém nádraží Florenc. Autobus s cílovou 
stanicí Deštné v Orlických horách odjíždí v 9.00 ze stanoviště č. 14. Pozor: jízdenku s 
místenkou si každý účastník zajišťuje individuálně předem. Náklady na jízdné pro obě cesty 
celkem cca 350 Kč. 
Prosíme, hlaste se nejpozději do středy 7. 6. 2017 (včetně) kvůli potvrzení ubytování na  
e-mailu: spolekcesta@email.cz 
 

Za výletní spolek Cesta 
Larisa Jurkivová a Jana Toulcová 

 
 
 

 
 

Z krásné svatby Pavla Koláře a Kláry Myslivečkové 25.5. 2017. Foto M.Staněk 
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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 
 

 
 

Z Velikonoční Vigilie 2017 (foto M.Staněk) 
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OHLÉDNUTÍ 2016/2017 

Výroční zpráva Akademické farnosti pro farníky za uplynulý akademický rok  

 
 

Farní tým 2016/2017: 

Oslaben o P.Jana Regnera SJ. 3 kněží na necelý úvazek, 3 zaměstnanci na plný úvazek, 3 
kostelníci na  1/8 úvazku, 4 pastorační spolupracovníci, účetní, 2 varhaníci, úklidová firma. 
Další dobrovolní spolupracovníci: 

Savátorská schola, výstavní rada a členové CTU UK, vedoucí jednotlivých pravidelných 
setkávání (Lazar Betánie, Spolek Cesta, Společenství Krypta, Conventus Choralis, Meditace 
v Kryptě), dále ministranti, lektoři, žalmisté, knihovníci, dobrovolníci, … 

 

SEKCE PASTORACE 

Bohoslužby: 116 pravidelných mší + 8 mimořádných mší    

Příprava dospělých na křest a biřmování (Kurz základů víry 2015 – 2017) 

Od října 2015 proběhlo 55 úterních katechezí/přednášek, 17 víkendových setkání. Pokřtěných 
dospělých: 60, Biřmovaných dospělých: 35 

Příprava na manželství 2016-17 

Společná příprava v rámci Cyklu o manželství: 4 přednášející (Martin Staněk, P.M.Orko 
Vácha, Michal Petr, Alice Derflová), 6 přednášek, 55 párů 

Individuální příprava snoubenců (Martin Staněk) – připraveno 22 snoubenců. 

Příprava rodičů na křest dítěte  

Vede Martin Staněk, připraveno individuálně 48 rodičů. 

Adorace, zpovídání a duchovní rozhovory  

2 x týdně, účastní se naši 3 kněží + s.Irena Göbelová CSTF 

Tichá meditace v kryptě  

Vede s. Denisa Červenková CSTF, 20 účastníků. Frekvence 1 x týdně 

Conventus Choralis  

Latinské chorální laudy se společnou snídaní. 7 – 10 účastníků. Frekvence 1 x týdně. 

Společenství Krypta  

Formát: modlitba Taizé, 12 – 20 účastníků, frekvence 1 x 2 týdny 
 

SEKCE DUCHOVNÍ CVIČENÍ A EXERCICIE 

(Exerciční dům v Kolíně pod vedením P.Petra Vacíka, doprovázejí P.Petr Vacík SJ,  P.jan 
Regner SJ, sr.Denisa Červenková CSTF, sr.Irena Göbelová CSTF, spolupracovali: 
P.František Hylmar, Michal Petr, Petr Miklas, Jan Šedivý, Scarlett Vasiluková-Rešlová, Elva 
Frouz a další). V období říjen 2016 – červen 2017 proběhlo 30 víkendových, vícedenních i 
týdenních kurzů, 38 kurzů včetně víkendů pro katechumeny a biřmovance. Průměrně se za 
kalendářní rok koná 48 kurzů.  
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Od roku 2005 prošlo exerciciemi přes 2000 osob  
 

SEKCE KULTURNÍ 

Láska je silnějsí – výstava fotografií boje ženy s vážnou nemocí 27.11. 2016 - 29.1. 2017  

Popelec umělců 

22. ročník setkání světa víry a světa umění. Divadelní představení z pera terezínského vězně 
Hanuše Hachenburga (studenti a učitelé gymnázia Přírodní škola) – 150 diváků, Mše sv. 
s udílením popelce, vernisáž instalace Fragmentu Krista v Getsemanech, uvedení knihy arch. 
N.Schmidta Přímluva za současnost. 

Fragment Krista v Getsemanech 

 Výtvarná instalace Fragmentu v presbytáři kostela Popeleční středa – Velikonoce        
(cca 2000 návštěvníků) 

 Tisková konference pro média (20 médií) 

 Odborný katalog Kristus v Getsemanech (náklad 500 ks) 

 Cyklus postních zamyšlení  - 5 hostů, průměrně 15 účastníků 

 Zelený čtvrtek - Bdění v Getsemane u Fragmentu s texty s Janova evangelia  

 Kolokvium Fragment Krista a dominikánský klášter sv.Klimenta (70 návštěvníků) 
 

Ars Electroacustica Palmarum  

moderní hudební doprovod liturgie Květné neděle (již 5. rokem)  

Fotomaraton:  

Jednodenní soutěžní fotoexercicie  (již 8.ročník) s prezentací vítězných fotografií 
(říjen 2016 a červen 2017) 
 

Film a spiritualita 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou, vede P.Petr Vacík SJ a Lukáš Jirsa. Účast: pravidelně 
200 – 300 diváků, promítalo se 10 filmů v 11 projekcích. (6. ročník v tomto formátu) 

Klementinské barokní večery  

Cyklus barokních koncertů, z nichž 4 se odehrály v kostele Nejsv. Salvátora. Vedl Robert 
Hugo a Capella Regia Praha (3. ročník). 

Další hudební události: 

 2.11. Mozartovo Requiem  (doprovod mše sv.) 
13.11. Missa Solemnis Bohuslava Lédla (doprovod mše sv.) 
Vánoční benefiční koncert Salvátorské scholy: 14.12. 2016 
Vánoční benefiční koncert Orchestru a sboru Univerzity Karlovy: 19.12. 2016 
Salvátorská schola – 10x doprovod mše sv.  
 

Noc kostelů 9.6. 2017 (již 7. ročník)  

Koncepce Norbert Schmidt a Martin Staněk. Průměrně 5000 návštěvníků. 
Spolupráce 15 – 25 dobrovolníků + 4 zaměstnanci. 
 

SEKCE VZDĚLÁVACÍ 

Debatní cyklus Lidé kolem nás 

Ve spolupráci s Online atlasem migrace a Studentské hnutí za solidaritu, organizátor Jakub 
Múčka, 3 večery, 4 hosté. 
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SEKCE SOCIÁLNÍ A CHARITATIVNÍ 

Benefice  

Na podporu společnosti Stopa z.s.  -  Vánoční benefiční koncert Salvátorské scholy 
Vánoční benefiční koncert Orchestru a sboru UK. Vybráno a odesláno 28 302,- Kč.  
 

Sbírky na účely, určené plánem Arcidiecéze 

Haléř sv. Petra,  2x  sbírka na charitní činnost v arcidiecézi, Velkopáteční sbírka na Svatou 
zemi, sbírka na arcidiecézi, 2 x sbírka na bohoslovce, na církevní školství. 
Celkem vybráno 139 738 Kč (v roce 2015  - 89 098 Kč). 
  
OSTATNÍ 

25.4. Den Země – ekumenická bohoslužba  

(host: farářka CČSH Renata Wesleyová). Spolupráce s ekol. sekcí ČKA, již 12.ročník. 

Spolek Cesta  

1 x měsíčně výlety po zajímavostech České republiky, volí se DUCHOVNĚ-NAUČNÁ 
charakteristika výletů. Vedou Larissa Jurkivová a Jana Závěrková. 7 výletů. Průměrně 8 – 12 
účastníků. 

Sportovní klub Lazar Betánie  

Frekvence 1 x týdně, vede Karel Hlaváček, průměrně 15 účastníků 

Karmel Edith Stein (úzce spolupracující klášter sester karmelitek v Košířích) 

4 pravidelné akce na Karmelu týdně,  9 akcí 2016/17 (duchovní i kulturní charakter) 

 

EKONOMICKÁ BILANCE – kalendářní rok 2016  

Vybrané příjmy: 

Koncerty (pronájem kostela) 2 531 462 Kč 

Nedělní sbírky (bez sbírek vyhlášených Arcibiskupstvím) 741 745 Kč 

Sbírky, vyhlášené Arcibiskupstvím 139 738 Kč 

Dary na provoz 132 182 Kč 

Dotace MHMP na projekt 85 000 Kč 

Dotace Arcibiskupství 0 Kč 

CELKEM       4 041 311,00     

 

Vybrané výdaje: 

Svépomocný fond Arcibiskupství pražského 442 599 Kč 

Mzdový pastorační fond Arcibiskupství pražského  353 257 Kč 

Sbírky, vyhlášené Arcibiskupstvím 139 738 Kč 

mzdové náklady 1 065 575 Kč 

daň z příjmu 217 740 Kč 

opravy 201 207 Kč 

elektřina 159 087 Kč 

bohoslužebné výdaje (hostie, víno, květiny, svíčky) 88 069 Kč 

  CELKEM       4 063 889,00     
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Spoluúčast na opravách a projektech 

Díky finanční spoluúčasti farníků na dvou opravách (sbírka na intarzii a na koberec)  
a v jednom projektu (Fragment Krista) se podařilo pokrýt obě opravy stoprocentně  
a v projektu téměř pokrýt naši spoluúčast. Celkem se vybralo a prodejem katalogu získalo 
147 700 Kč. Děkujeme! 

Investice a opravy za 06/2016 – 06/2017 

Restaurování opukové zárubně do krypty (36 300) 
Likvidace dřevomorky v pohřební kryptě (62 920) 
Instalace kamery do kostela a osvětlení mensy (24 000) 
Oprava a výroba intarzie k oltáři (30 300) 
 

Výhledově: 

Oprava upevnění zvonu, odvětrání pohřební krypty, likvidace dřevokazného hmyzu v kostele, 
dílčí opravy podlahy v kostele, rekonstrukce průčelního okna u varhan, topení v sakristii 
včetně zavětrování oken. 
 
 

SBÍRKY, DARY, PODPORA 

 
Znovu děkujeme všem dárcům, kteří malými i většími částkami přispívají na chod naší farnosti 
(a na její projekty).  
 

Nedělní sbírky 

Jsou určeny na provoz farnosti (vyjma deseti sbírek, určenými arcibiskupstvím na jiné potřeby) 
a v současné době pokrývají 18 procent našich příjmů. Průměrný příspěvek návštěvníka 
nedělní mše sv. je v současné době 26 Kč, měsíčně tedy 104 Kč.  

 

Nabízíme možnost přispívat pravidelně na chod farnosti přímo na náš bankovní účet 
namísto do košíčku při nedělní sbírce (účet u České spořitelny 1933882329/0800). 
Bonusem je možnost odečíst si dar z daní. Příkaz k úhradě s variabilním symbolem 
1111. 

V současné době můžete také podpořit: 

 Exercicie a duchovní cvičení (var.symb. 2222) – v současné době dotujeme více než 
300 tisíci korunami ročně! 

 

Jak můžete pomoci nefinančně? 

Pár příkladů: pomoc s přípravou Kafe po mši a občerstvení na akcích; Noc kostelů – 
dobrovolníci; Výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; Mše sv. – vybírání sbírek, nesení 
darů.. Liturgické služby (po zaškolení, není vhodné pro všechny); Solidarita při nedělních 
sbírkách; Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů;  Knihovna (služby, inventarizace) 
Věcné dary – hostie, mešní víno, svíčky, papír, technika; Profesní pomoc ……… 
 
Databázi dobrovolníků a nabídek konkrétní pomoci eviduje farní asistentka Marta Mills 
(Info@farnostsalvator.cz), připravuje se online databáze na farním webu. 

mailto:Info@farnostsalvator.cz
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VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  

Čt 1.6., Požehnání CD scholy Rytmig, Družinská, sál u sv. Ignáce  
Oslava prvního CD scholy Rytmig, která pravidelně doprovází studentské mše u Sv. Ignáce.  

 
St 7.6. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 
Studentská mše svatá jak ji známe a máme rádi, celebruje Mons. Tomáš Halík. Po mši bude 
možnost jít do klubu Vzducholoď, Jabok, Salmovská 1538/8, Praha 2 
 
St 14.6. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 
Studentská mše svatá jak ji známe a máme rádi. Po mši bude možnost jít do klubu 
Vzducholoď, Jabok, Salmovská 1538/8, Praha 2 
 
St 21.6. od 19.00, Závěrečná studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 
Studentská mše svatá jak ji známe a máme rádi, slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost 
jít do klubu Vzducholoď, Jabok, Salmovská 1538/8, Praha 2 
 
St 28.6. od 19.00, Poslední studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 
Poslední studentská mše svatá v tomto akademickém roce, slouží P. Jan Regner.  
 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ   
 

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 
 

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  
 

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 
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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“. 
Děkujeme našim knihovnicím a knihovníkům Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně 

Ledecké, Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně! 

 

LETNÍ  PROVOZ  V  AKADEMICKÉ FARNOSTI  
 
Poslední nedělní mše sv. ve 14.00 v tomto akademickém roce bude 25.6.  
Poslední mše sv. s následnou oslavou v sakristii se koná 27.6. Po dobu prázdnin, tedy v 
červenci, srpnu a září se nekoná žádný program (výjimky budou uvedeny na webu), pouze 
mše sv. v neděli ve 20.00. Celebranti jednotlivých mší sv. budou uvedeni v kalendáři na webu. 
Zpovídat se bude po předchozí dohodě s knězem. Plný provoz zahájíme mší sv. Veni Sancte 
v úterý 3. října v 19.00, první nedělní mše sv. ve 14 hodin bude již 1.10.  
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
Nedávno jsme spustili vlastní internetové stránky pro duchovní cvičení v Kolíně! Nově tedy 
najdete program duchovních cvičení v kolínském klášteře a další informace také na stránkách 
kolinskyklaster.org 

Je možné se nyní přihlašovat i přes tyto stránky. Všechny uvedené kurzy se konají 
 v kolínském klášteře, který v současnosti používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity 
jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, 
Kolín. Přihlašujte se přes formulář na kolinskyklaster.org nebo e-mailem na adrese 
meditace@farnostsalvator.cz a uvádějte v předmětu e-mailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz


13 

 

nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem. Najdete nás také na Facebooku 
jako skupinu „Kolínský klášter“. 
  
Kurz 144 Rozšířená sádhana (3 dny) 
9.-12.6.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní 
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout 
v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze 
Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých tělesných 
cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. Doprovázené 
meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Je vhodné i pro 
začátečníky. Doprovází P. Jan 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 na uspořádání vlastního 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, neděle 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. 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. 
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Kurz 158 Sádhana (2 dny) 
23.-25.9. 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. Vhodné pro 
začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází P. Petr 
Vacík SJ a Petr Miklas. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 940 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. 
 

Kurz 160 Mezi duší a Duchem I. (3 dny) 
6.- 9.10.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací 
k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické 
metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak 
během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu 
nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1.710 Kč.  
 

Kurz 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 určen 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 1.770 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.   
  
Kurz 163 Ignaciánské exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
26.-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. 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. Irena 
Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 2.350  Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: 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 2.360 Kč, studenti  
a osoby s nízkým příjmem 1.880 Kč. 
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NOVĚ VYPSANÝ KURZ: 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 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč. 
 
 

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
  

 PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN 

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 

 

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 ČERVNU 

 
 

Z  KALENDÁŘE  F A R N O S T I  
 
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 se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  

(v kostele) 

 

5.,12.,19. 
a 26.6 

19.00 Eucharistická oslava + agapé,  
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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 

20.00 – 20.30 Výpůjční doba knihovny  

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

20.15 Kurz Cyklus o manželství, jen pro přihlášené (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) 

20.00 - 21.00 Výpůjční doba knihovny, každý sudý týden 

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  –  Č E R V E N  2 0 1 7  
 

2.6. Pá 19.30 Film a spiritualita: Psi Páně, Malý sál Městské knihovny 

3.6. So 09.00- 21.00 VIII. Fotomaraton  

4.6.      Ne 
20.00 

mši sv. celebruje Mons. Tomáš halík a hudebně doprovodí Notre 
Dame Glee Club/Symphony Orchestra, USA 

21.00 koncert Notre Dame Glee Club/Symphony Orchestra, USA 

6.6. Út 19.00 
Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí 
Salvátorská schola 

7.6. St 19.00 Film a spiritualita: Klient, Velký sál Městské knihovny 

9.6. Pá 20.00 -24.00 Noc kostelů 

11.6. Ne 20.00 
Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí 
Salvátorská schola 

15.6. Čt 19.00 Slavnost Těla a Krve Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík 

20.6. Út 20.00 Setkání s dobrovolníky 

25.6. Ne 21.00 Vyhlášení vítězů Fotomaratonu s promítáním vítězných fotografií 

27.6.    Út 
19.00 Závěrečná mše, celebruje Mons. Tomáš Halík 

20.00 Oslava konce akademického roku, sakristie 

Výhledově: 

červenec, 
srpen, září 

20.00 Neděle - mše sv.  

1.10. 14.00 Mše sv.  

3.10. 
19.00 Veni Sancte. Mše sv. k zahájení akademického roku 

20.00 Oslava k zahájení akademického roku 
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