
 

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

141/listopad         A.D. 2017    

    
 
 

 
 



2 

 

 
Vážení a milí,  
v říjnu jsme u Salvátora zahájili již 27. akademickou sezónu (fotografie Adama Drahoše 
z oslavy na Studentském nádvoří provázejí toto číslo), otevřel se nový Kurz základů víry, 
proběhly volby do Poslanecké sněmovny a prof. Tomáš Halík inicioval formou otevřeného 
dopisu kampaň na podporu papeže Františka.  
Všechny tyto události dle mého soudu spojuje pojem „čerstvý vítr“.   
Studentské nádvoří, které dlouho bylo (a ještě dlouho bude) stavebním zázemím rekonstrukce 
Klementina, se po zahajovací mši sv. nakrátko otevřelo jen a jen pro nás. Je to díky novému 
větru dobrých vztahů s Národní knihovnou, jež se snažíme vzájemně po léta budovat. Nový 
generální ředitel NK Martin Kocanda byl, jak je již dostatečně známo z médií, kazatelem 
Bratrské jednoty baptistů, poté se stal kazatelem Českobratrské církve evangelické. Patnáct 
let působil ve věznicích, nejprve jako dobrovolník Vězeňské duchovenské péče a posléze jako 
jeden z prvních tří vězeňských kaplanů. Díky němu i díky ředitelce odboru komunikace NK 
paní Ireně Maňákové může také salvátorská schola využívat krásnou místnost Klementina 
coby zkušebnu. Těší nás, že se Klementinum alespoň symbolicky po dlouhých letech zase 
začíná propojovat, a to nejen o Noci kostelů.  
Nový dvouletý kurz přípravy dospělých ke křtu a k biřmování zase přináší čerstvý vítr do 
církve. Jak to pěkně formuloval Pavel Hošek v nedělním pořadu ČRo plus Vertikála, konvertité 
otevírají okna do církve, přinášejí čerstvý vzduch, a kromě určitých potíží (způsobených někdy 
určitou zbrklostí) učí církev vnímat určitý puls doby, a to proto, aby se církev nestala 
uzavřenou skupinou mimozemšťanů, kteří ztrácejí schopnost komunikovat s okolní 
společností.  
S novými konvertity, ale i s těmi, kdo pro svoji zděděnou víru cítí potřebu určitého restartu (jak 
to sami nazývají), urazíme zase kus společné cesty a pokusíme se hledat a „nalézat Boha ve 
všech věcech“ (sv.Ignác). Tato cesta bude vždy nasměrovaná k širokému obzoru, místy 
možná kamenitá a úzká, ale vždy bude podobná cestě učedníků do Emauz: budeme se 
společně ptát, kým je pro nás ten, který zemřel na Golgotě, budeme chtít vědět, kde „bydlí“, 
(kde je v našem životě nejvíce přítomen), jako se jej ptali Janovi učedníci, a vždy nás všechny, 
i jejich doprovázející, znovu povzbudí slova: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“.  
To je totiž také jedna z nejčastějších výzev papeže Františka: „ Nebojte se…“. „Nebojte se 
definitivních kroků“ (ke snoubencům), „Nebojte se být společně na cestě /sharing the journey/ 
(podpora migrantů), „Nebojte se budoucnosti“ („a mějte velké sny!“ – tweet mladým lidem), 
„Nebojte se změn“ („a hledejte Boha na okraji společnosti, ne v palácích“). Pokud má být 
církev „polní nemocnicí po bitvě“, jak to papež formuloval v časopise Civilta’ Cattolica v roce 
2013, a jak si toho obzvláště všímají signatáři výzvy Pro-pope-Francis, musí umět naslouchat, 
otevřít okna, vést dialog, hojit rány.  „Podařilo se Vám v krátké době obnovit pastorační kulturu 
v římskokatolické církvi z jejích ježíšovských kořenů. Leží Vám na srdci zranění lidé a zraněná 
příroda. Vidíte církev jako polní nemocnici na okrajích života,“ uvádějí ve výzvě její autoři.   
Budeme doufat, že přes atmosféru strachu, jež se u nás vzedmula zvláště po migračních 
vlnách a již šíří některé politické strany, zastoupené v parlamentu, nepřestane být slyšet tento 
povzbuzující papežův hlas a že se za takové tišící a uklidňující postoje nebudou stydět nejen 
noví politici, ale i církevní představitelé.  

Martin Staněk 
 
 

AKTUALITY 

 
MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - REQUIEM W.A. MOZARTA 2.11. V 19.00 
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V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční, i tentokrát 
účinkuje Capella Regia Praha a sólisté, řídí Robert Hugo. M i s . celebruje a promlu í P. 
Jan Regner SJ. Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat 
vstupenky. 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při 
každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý 
den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato výroční vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé slaví 2. listopadu. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat 
z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma  
a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve 
Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou 
církev.  
 

FILM A SPIRITUALITA  SPECIÁL - 4.11. OD 19.00 

Vizionářský přírodopisný film, jehož realizaci zasvětil přední americký režisér, scenárista a 
producent Terrence Malick bezmála čtyřicet let svého života. Dílo nepojednává o ničem 
menším, než o počátcích i zániku známého vesmíru, vývoji sluneční soustavy a života na 
planetě Zemi, a to od jednobuněčných mikroskopických organismů až po nekonečnou 
rozmanitost přírodních forem, jak ji známe z dnešní doby – člověka nevyjímaje. 
USA – Německo, 2016, režie Terrence Malick, české titulky, 90 min. Vstupné 80 Kč, velký sál 
 Městské knihovny v 19.00. 

Zvláštním hostem diskuse P. Marek Orko Vácha, u ádí Mgr. Luká  Jirsa, Ph.D.  

 

VÝLET SPOLKU CESTA: CESTA DO MUZEA BETLÉMŮ, 25.11. 2017 

I když letos na konci listopadu ještě nebude adventní víkend, vyrazíme v předstihu za vánoční 
atmosférou do Třebechovic pod Orebem.  Zde se nachází Třebechovické muzeum betlémů, 
jehož nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je bezesporu unikátní mechanický betlém 
lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Ve 
sbírkovém fondu betlémů je dále více než 400 betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů, 
pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských oblastí. Po obědě v místní restauraci 
se pak vydáme na cca 11km procházku lesem na kraj Hradce Králové.  
 
Sraz je v sobotu 25. 11. 2017 v 8.15 na autobusovém nádraží Černý Most, stanoviště  
6. Autobus Student Agency do Hradce Králové odjíždí v 8.30. Do Třebechovic se pak 
dopravíme vlakem. Pozor, jízdenku na autobus si každý účastník zajišťuje individuálně 
předem. Cestou zpět využijeme vlakové spojení. 
Prosíme, hlaste se nejpozději do pátku 24. 11. 2017 na e-mailu: spolekcesta@email.cz 
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Toulcová. 
 
 

LIDÉ KOLEM NÁS: BEZDOMOVECTVÍ, 27.11. OD 19.00 

Jak se člověk dostane na ulici a jak z ní zase zpátky? Je možné se s ním na cestě potkat  
a kus jít spolu? A dát, či nedat peníze, když postává u metra?  
Přijměte pozvání na další ze setkání zaměřených na témata, příběhy a tváře, s nimiž se  
setkáváme, ale k nimž hledáme vztah. První část večera nabídne uvedení do kontextu  
a osobní svědectví, poté se představí zástupci neziskových organizací a institucí s nabídkou 
konkrétního zapojení a na závěr jste zváni ke stolu v blízkém podniku. Novou sezónu rozjíž-
díme 27. listopadu 2017 od 19 hodin v sakristii. 
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FILM A SPIRITUALITA - CHLAPI NEPLÁČOU, 29.11. OD 19.00 

V opuštěném horském hotelu probíhá psychologický experiment. Na jednom místě se potká 
osm dobrovolníků z řad válečných veteránů, zastupujících různé národnosti a etnika bývalé 
Jugoslávie, aby zde podstoupili společnou terapii. Postupně vyplouvají na povrch ty nejhlubší 
rány minulosti, zasazené rodinou či válečnou zkušeností. Slovinský terapeut, který má skupinu 
na starosti, jen obtížně zvládá nebezpečně třaskavou směs, kterou může okamžitě zažehnout 
každé slovo vyřknuté bez rozmyslu nebo jen zdánlivě křivý pohled. 

(Bosna a Hercegovina – Slovinsko – Chorv. 2017, Alen Drljevic, čes. titulky, 98 min., od 15 
let.) Vstupné 80 Kč, velký sál Městské knihovny od 19.00.  
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a P. ThLic Jan Regner SJ Th.D. 
 

ÚTERNÍ BOHOSLUŽBY NOVĚ OD 18.00 

Od října 2017 se konají   echny úterní bohoslužby již od 18.00! Ke změně došlo  
s ohledem na pozdní konec kurzu Základy víry. Dochází tedy k posunu nejen bohoslužeb, ale  
i meditací v kryptě (od 19.15) a duchovní pohotovosti P. Marka Váchy (od 18.00). Schola bude 
v tomto akademickém roce zkoušet v prostorách Klementina. Doufáme, že změny pro vás 
nebudou komplikací a nový řád se rychle zaběhne. Děkujeme za pochopení. 

 

PŘÍTOMNOST KNĚŽÍ 2017/2018 

Mons. Tomáš Halík je hostujícím profesorem na Univeristy of Notre Dame, USA a to až  
do 9. prosince 2017. P. Petr Vacík SJ je od září na formativním pobytu v jezuitském centru na 
Srí Lance. Zpátky ve farnosti ho tedy přivítáme v březnu roku 2018. P. Jan Regner SJ bude v 
naší farnosti do poloviny února 2018 a poté odchází do Akademické farnosti Olomouc. P. Ma-
rek O. Vácha zůstává ve farnosti jako doposud.  
 

ČTVRTEČNÍ ADORACE A AKTUÁLNÍ PERSONÁLNÍ SITUACE 

Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru se konají v sakristii kostela 
Nejsv. Salvátora. Systém rozřazování se k jednotlivým zpovědníkům/konzultantům zůstane 
zachován a prosíme o jeho respektování s ohledem na penitenty i zpovědníky. P. Jan Regner 
SJ bude do poloviny prosince zpovídat v Kryptě, P. Marek Vácha bude zpovídat v kanceláři 
farnosti a pro duchovní konzultace je tu také sestra Irena z Karmelu Edith Stein. Děkujeme za 
pochopení. 

 

 

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ   
 

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 
letos schází každé úterý od 17 hodin v prostorách Národní 
knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy 
nový repertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína 

Nedbalová. 7.11. schola dopro odí m i s . od 18.00. 
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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 i 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 vždy od 19 hod. v Kryptě, 
tedy 11.10. a 25.10. (vstup do Salvátora z nádvoří Klementina). 
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 m i s até (tedy cca od 19.15) 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 podzimu se sportovní klub Lazar přesouvá zpátky pod střechu 
tělocvičny. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod v tělocvičně ZŠ 
Umělecká v Praze 7 hrajeme především volejbal, fotbal, florbal 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 19.00 – 19.30 
a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“ (viz kalendář na webu farnosti). 
Děkujeme našim knihovnicím Jasmíně Ledecké a Márii Bridové za jejich službu v knihovně! 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Tomáš Reindl s projektem Omnion roztančil nádvoří                                                     (foto AD) 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  

 
Pondělí 6.11 a 20.11. od 19 hod. -  Pondělní  ysoko kolský klub (PoVyk) 
Každé dva týdny zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Vždy od 
19 hodin v Družinské kapli na Ječné 2. 
6.11. bude naším hostem Jaroslav Brož, jeho téma je o duchovním boji, osvobozování a 
exorcismu.  
20.11. přijal pozvání Jan Regner, poví nám  o manželské lásce. 
 

Út 31.10., 14.11., 28. 11. od 19 hod. - ÚTES, Ječná 2 
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří se schází v úterý jednou za 14 dní v prostorách u 
Ignáce (vchod v průjezdu v Ječné 2, zvonek „Místnost č. 27”). Společně se modlíme, sdílíme 
svou víru a také diskutujeme nad otázkami, které jsou pro nás aktuální. Jsme otevřené 
společenství a těšíme se na nové tváře. 
 

17. 11. - Mezinárodní den studentst a 
Chceš se dozvědět vice o jediném mezinárodním svátku, který má český původ? Chceš uctít 
památku hrdinů, kteří se obětovali za svobodu a demokracii? Přijď 17. listopadu před kostel 
sv. Ignáce a udělej tak v kruhu VKH. Počítej s krátkým pochodem po městě. 
 
Víkendo ka 
Chceš si odpočinout a poznat nové lidi? Neváhej a zaregistruj se na akci pořádanou VKH, 
která se bude konat 1. až 3. 12.. Budeme hrát společenské hry, diskutovat, vyrazíme na 
nějaký výlet a společně oslavíme konec křesťanského roku. Pokud máš zájem, sleduj novinky 
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o akci na našem webu www.vkhpraha.cz nebo na Facebooku. Pro registraci napiš na email. 
svob.luk@gmail.com. 

Dal í informace o VKH najdete na našem webu www.vkhpraha.cz a na Facebooku. Můžete 
je také dostávat každý týden na email, stačí se o ně přihlásit na propagace@vkhpraha.cz.   
 
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
 

Všechny zde uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který v současnosti používá Aka-
demická 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 samo-
statným e-mailem). Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 
 

Kurz 218 Kontemplati ní exercicie (5 dní, obsahuje státní s átek) 
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 boho-
služba 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. 
 

Kurz 220 Ad entní rekolekce A (2 dny) 
1. – 3. 12. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 

Víkendový 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. Vhodné i pro účastníky bez předchozí 
zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. Jan Regner SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena 
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 
  
Kurz 222 Ad entní rekolekce B (2 dny) 
15. – 17. 12. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 

Víkendový 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. Vhodné i pro účastníky bez předchozí 
zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena 
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 
  
Kurz 223 Kontemplati ní exercicie (5 dní) 
27. 12. 2017 – 1. 1. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00 
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Kurz slouží jako praktický úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitby srd-
ce“ či „Ježíšovy modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám Silvestra. Společ-
né sezení (několik hodin denně v půlhodinových krocích), které je těžištěm tohoto druhu exer-
cicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou jakýmsi uvedením do 
kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby. Doprovází P. Jan Reg-
ner SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 
Kurz 225 Filmo é exercicie (4 dny) 
17. - 21.1. 2018, 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 Jan Regner SJ a sr. Irena Göbelová 
CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
1880 Kč. 

 

Kurz 226 Ignaciánské exercicie (7 dní) 
28.1.- 4.2.2018, 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, studenti a osoby s nízkým příjmem 
3290 Kč. 

 

Kurz 228 Víkend mezi du í a Duchem I. (3 dny) 
8. - 11.2. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 

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 
600 Kč. 

 
Kurz 230 Kontemplati ní exercicie (3 dny) 
22. - 25.2. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
 

Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se 
zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této 
cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1770 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné 200 Kč. 

 

Kurz 232 Postní rekolekce A (2 dny) 
9.–11. 3. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
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Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční 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. Vhodné i pro účastníky 
bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena 
Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 
940 Kč. 
 

Kurz 234 Postní rekolekce B (2 dny) 
23. – 25. 3. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
 

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční 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. Vhodné i pro účastníky 
bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a František Hylmar SJ. Cena 
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 

 

Kurz 235 Velikonoce   kolínském klá teře (4 dny) 
29.3. - 2.4. 2018, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00 
 

Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou 
přípravou na liturgii, slavením velikonočních obřadů a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen 
v částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet (Lk 24,13-
35). Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč. 

 

 

PODPOŘTE NÁS!  
 
Bez vašich příspěvků by se nám některé dobré věci obtížně realizovaly. Děkujeme vám za 
vaši štědrost a přízeň. 
Jak nás můžete podpořit? 
Finančně: na bankovní účet u České spořitelny 1933882329/0800 
 

 Obecně na provoz farnosti - variabilní symbol 1111 
 Na provoz exercičního domu v Kolíně nad Labem - variabilní symbol 2222 
 Kurz základů víry - variabilní symbol 3333 

 
Od 15.10.2017 vybíráme na opravu okna v průčelí kostela. Okno z roku 1601, restaurované v 
roce 1995, již potřebuje důkladnou obnovu a dodatečné předsklení, neb jím protéká za 
prudkých dešťů voda do rekonstruovaných varhan. Oknem se také vychází na balkon kostela. 
Předpokládaná cena opravy: 60 tisíc Kč. Děkujeme za váš příspěvek. Variabilní symbol 1601 
Váš dar církvi si můžete (při splnění zákonných podmínek) odečíst ze základu daně, rádi Vám 
vystavíme potvrzení o daru. 
 
Nefinančně: dobrovolnou činností (aktuální potřeby farnosti v oblasti dobrovolnictví naleznete 
na farním webu v sekci DOBROVOLNÍCI 

www.farnostsalvator.cz/pomahame/dobrovolnici 
 

http://www.farnostsalvator.cz/pomahame/dobrovolnici
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SALVE je recenzovaný odborný teologický 
časopis. Vychází čtyřikrát ročně. 
Kontakt na autory je na vyžádání na 
mailu: salve.op@seznam.cz 
Pro českou dominikánskou provincii 
vydává Krystal OP, s.r.o., Husova 234/8, Praha 
1 REVUE SALVE  si můžete objednat na adrese: 
Postservis, odd. předplatného 
www.postabo.cz 
Česká pošta, s.p. Oddělení periodického tisku 
Olšanská 38/9  225 99 Praha 3 
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz 
bezplatná infolinka České pošty 800 104 410 
cena čísla 100 Kč, roční předplatné 375 Kč, 
sponzorské 600 Kč a více 
 

 

 

UNIVERSUM - revue České křesťanské 
akademie, vychází čtyřikrát ročně 
Předplatné: SEND,  Ve Žlíbku 1800/77 
Hala A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
Call centrum každý všední den 8.00 - 18.00 
hodin  
Telefon  225 985 225, GSM  777 333 370, Fax  
225 341 425, SMS  605 202 115 
E-mail  send@send.cz; daniela@send.cz 
Cena čísla 50 Kč, Roční předplatné 200 Kč, 
sponzorské 300 Kč a více 
 
 
 
 
 

 

DOPORUČUJEME - NOVÉ KNIHY 

Rádi bychom vás upozornili na několik nedávno vydaných knih, které by vám neměly ujít:  

Círke , tradice, reforma - odkaz Druhého vatikánského koncilu: Tomáš Petráček, Vyšehrad 
Zůstat na zemi - rozhovory nad Biblí: Jan Sokol, Vyšehrad 
Proč být křesťan: Timothy Radcliffe, Krystal OP 
Ná  kardinál - jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka: Radek Gális,  Měsíc ve dne 
Ne yžádané rady mládeži: Marek Vácha, Cesta 
 

mailto:salve.op@seznam.cz
http://krystal.op.cz/
http://www.postabo.cz/
http://www.postabo.cz/
mailto:postabo.prstc@cpost.cz
mailto:postabo.prstc@cpost.cz
mailto:send@send.cz
mailto:daniela@send.cz
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ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA! 

INFO@FARNOSTSALVATOR.CZ 

 

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 osla a – 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 9 -15.00 
Společenst í 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 LISTOPADU 

 
 
 

6.11. 19.00 
Ka tano é pos ícení. 
 

8.11.  19.00 

Četba z ducho ních klasiků: Terezie z Lisieux. Pokračujeme v  
četbě a komentování autobiografických spisů francouzské 
karmelitky. 
 

9. - 12.11.  20.00 

Překážky   rozli o ání. Nový běh setkávání s tématem 
rozlišování životní cesty. Je určen pro mladé ženy od 20 do 35 let, 
které zvažují možnost řeholního povolání i pro ty, které se chtějí 
naučit lépe rozpoznávat Boží hlas a porozumět jeho volání ve 
vlastním životě. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé 
druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, 
svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod.  

11.11. 09.00 Společenst í žen   duchu karmelitánské tradice. 

13.11. 20.00 Dialogy u karmelitek: Neurčitost. Připravila Barbora Bezděková. 
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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  18.00 Studentská mše sv. 

 18.00 - 20.30 Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář) 

Čt rtek  20.00 Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  

 

 

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, Klementinum 

18.00 - 20.30 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

19.00 - 19.30 Výpůjční doba knihovny 

19.00 Kurz Základy víry 2017-2019 

19.15 Tichá meditace v Kryptě  

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

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

Čt rtek 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“ nebo 

jiných akcí po mši sv. v sakristii) 
 

 

D A L Š Í  P R O G R AM  –  L I S T O P A D  2 0 1 7  
 

2.11.  Čt 19.00 
M e s . za zemřelé: Requiem W.A. Mozarta, Capella Regia 

pod taktovkou Roberta Huga, celebruje a promluví  
P. Jan Regner SJ 

4.11.  So 19.00 Film a spiritualita speciál: Cesta času, Městská knihovna  

7.11. Út 18.00 
M e s ., celebruje P. Marek Orko Vácha, hudebně doprovodí 

Salvátorská schola 

25.11. So  Výlet spolku Cesta: Cesta do muzea betlémů 

27.11. Po 19.00 Lidé kolem nás: bezdomovectví 

29.11.  St 19.00 Film a spiritualita: Chlapi nepláčou, Městská knihovna 

Výhledově: 

3.12. Ne  První neděle adventní 
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