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Vážení a milí,  
 

vstupujeme opět do adventu, do času (spíše virtuálního, zamýšleného) ztišení, očekávání, na-
děje, to vše uprostřed největšího shonu, jaký může za celý rok nastat. Jak paradoxní situace!  
Fialová barva svíček na adventním věnci nám každoročně spíše než liturgické období připo-
míná barvu našeho obličeje při tlačenici v obchodním domě. Černé pátky obchodníků jsou 
Velkými pátky naší trpělivosti. Ztišit se a vyhlížet oblaka, jež budou konečně “dštít spravedli-
vého”, jak zpíváme v rorátech, je krajně obtížné. Navíc před prezidentskou volbou.   
 

Máme tu však jednoho průvodce adventem, který ví jak na to. Je jím Jan Křtitel.  
Když nám v neděli, v den Páně, selhávají nervy ve frontě u pokladny, představujeme si jej po-
lonahého, rozcuchaného, v rouše z velbloudí srsti, jak řve hrdelním hlasem na celé nákupní 
centrum: ."Plemeno zmijí!...” “Sekera je již přiložena ke kořeni stromů...”,”bude vyťat a vhozen 
do ohně”,“plevy spálí ohněm neuhasitelným!....” 
Když se však trochu adventně zklidníme, můžeme zahlédnout i jiný Janův rozměr. Sílu toho, 
který ukazuje za sebe a nad sebe. “Za mnou přichází, kdo je silnější než já”. Anebo když má  
u sebe své učedníky a Ježíš kráčí okolo: “Hle, Beránek Boží”.  Nekrouží kolem sebe, neuzaví-
rá se ve svém svatém hněvu, ale ukáže prstem směr. “To je on, za ním běžte, já se musím 
umenšit, aby on mohl růst”.  A až pár okamžiků poté, co se Janovi učedníci za Ježíšem nená-
padně vydají, může teprve proběhnout krásný dialog, tolik připomínající důležité chvíle našeho 
nejen duchovního života: “Co chcete?”, ptá se jich Ježíš. “Mistře, kde bydlíš?”. “Pojďte a uvidí-
te”. Tečka. Nic víc, nic míň.  
Možná to pro mnohé zní překvapivě, ale Kristus chce vědět, co chceme, na čem nám v životě 
záleží, co je pro nás důležité. Ptá se a vyžaduje, abychom se také ptali. Nechce triumfalisticky 
odpovídat na otázky, které si nikdo neklade (tak jak to občas činí církev) – “já přece vím, co 
potřebuješ, bráško hříšníku!”. A my na jeho otázku reagujeme také otázkou, která by se dala 
interpretovat jako otázka po místě Boží přítomnosti v našem životě. Mistře, kde bydlíš? Bydlíš 
v mém srdci, v mých bližních, v uprchlících, v kostele, v církvi, v hostii, v evangeliích, v nemo-
ci, krizi a nedostatku, v radosti a vděčnosti, .....kde bydlíš v mém životě? 
Tahle otázka se však zrodila již v Betlémě, když se mudrcové ptají na místo narození židov-
ského krále... a ejhle – mistr bydlel ve chlévě! Žádný hrad, palác ani vrátnice univerzity. Stáj. 
Prostota. Teď a tady. 
Co je tedy úkolem každého adventu, očekávání příchodu (ad-venio)? Je třeba vyjít ze sebe, 
stát se na chvíli dítětem? Otevřít nově oči, radovat se z maličkostí, těšit se, toužebně očeká-
vat? Odložit na chvíli /před/porozumění a /před/sudky? Kam nás ten Mistr zavede? Do chléva? 
Jaké to u něj bude? Má kamna a něco k jídlu? A taky postel a wifi? Není moc asketa? Má rád 
ženy, děti, cizince? Směje se vtipům?  Když si to rozmyslíme, budeme moci odejít?  
Podívejme se, co říká Janovo evangelium:“ Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho”. 
Hm, tedy také pojďme a uvidíme, třeba to stojí za to. 

 
Martin Staněk 

 
 
 

AKTUALITY 
 

FILM A SPIRITUALITA - JACKIE, STŘEDA 13.12. V 19.30 

Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedyové (Natalie Portman) jed-
nou z nejmladších prvních dam v historii. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. stole-
tí je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého domu  
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i zachycením dnů, které změnily běh dějin. /USA  2016, Pablo Larraín, 99 min, anglicky s čes-
kými titulky, od 12 let, vstupné 80 Kč/. Velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí. 
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
 

SPOLEK CESTA 

Spolek cesta se vydá na další výlet až lednu nového roku. Informace k výletu naleznete v led-
novém Salvatore nebo na webu. 

 

PŘÍTOMNOST KNĚŽÍ 2017/2018 

Mons. Tomáš Halík bude od 10. prosince po několika měsících na University of Notre Dame, 
USA opět s námi! P. Petr Vacík SJ je zatím stále na formativním pobytu v jezuitském centru 
na Srí Lance, vrací se začátkem března 2018. P. Jan Regner SJ bude v naší farnosti do polo-
viny února 2018 a poté odchází do Akademické farnosti Olomouc. P. Marek O. Vácha zůstává 
ve farnosti jako doposud.  

 

 

ADVENT A VÁNOCE 2017  
 

V neděli 3.12. začíná doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Barva doby adventní je fialo-
vá. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele pro-
žijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních kon-
certů a jiných akcí. 

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze 
zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je, po do-
mluvě je možné si nějaký zpěvník i zakoupit.  

 

BENEFIČNÍ KONCERTY A AKCE U SALVÁTORA  

 

MISIJNÍ STÁNEK PŘÁTEL NEW RENATO 3.12.  
 

O 1. neděli adventní (3.12.) po mši sv. ve 14.00 a 20.00 můžete v chodbě za sakristií kos-
tela navštívit misijní stánek Přátel New Renato a zakoupením vánočních přáníček, svíček, 
perníčků aj. dárkových předmětů podpořit činnost nevládní neziskové organizace New Renato 
působící v oblasti Kashitu v Zambii. Lidé z vikariátu Mishikishi se rozhodli, že se chtějí postarat 
o sirotky a podvyživené děti ve svém okolí. Vědí, že pokud svůj plán chtějí uskutečnit, musí 
nejprve vzdělat celou společnost. Proto začali stavět školy (4 ZŠ s 550 dětmi, 4 školky se 150 
dětmi) a pořádat výukové semináře. Pracují s dětmi, mládeží, seniory, HIV pozitivními, s mat-
kami podvyživených a jinak nemocných dětí, učí zemědělství. Unikátností celé organizace je 
to, že ji založili a vedou místní lidé (Afričané), což je v Africe ojedinělá skutečnost. Výtěžek 
podpoří projekt střední školy v Kashitu. 
 

RYBOVKA 13.12. 2017 OD 20.00 VE PROSPĚCH CESTY DOMŮ 

Ve středu 13. prosince od 20.00 se v našem kostele také již tradičně rozezní Česká mše vá-
noční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy pod taktovkou dirigenta 
pana Haiga Utidjiana. Úvodní slovo pronese Mons.Tomáš Halík.  
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BENEFIČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY 7.1 OD 18.45 

Tradiční benefiční koncert Salvátorské scholy se uskuteční v neděli 7. ledna 2018 od 
18.45. Zazní skladby Vánoční mše Jiřího Temla a Jiřího Pavlici a další skladby v podání Sal-
vátorské scholy a hostů: scholy #Rytmig a orchestru Music Factory Smíchov. 
 

Obě benefice přispějí na podporu neziskového sdružení Cesta domů, který poskytuje psycho-
logickou a paliativní domácí hospicovou péči pacientům a jejich rodinám.   
Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, prosíme o Vaši štědrou ruku. 

 

 

MÁME OTEVŘENO, ŠPLHÁME NA STROMY A STAVÍME BETLÉM! 

Čtvrtek 14.12 bude již tradičně patřit stavbě salvátorského betléma, instalaci vánočních stromů 
do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv mezi 10.00 
a 16.30. Těšíme se na vás! 

 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA 

Kromě běžných hodin duchovní pohotovosti bude ve čtvrtek 14.12. a 21.12. od 19 hodin do 
neurčita probíhat v sakristii eucharistická adorace s rozšířenou zpovědní službou. Prosíme 
však kajícníky, aby svátost smíření ve vlastním zájmu nenechávali na tyto poslední čtvrtky. 

 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY U SALVÁTORA 
 

Neděle 24.12. - Mše sv. 14.00 a 24.00 (mše sv. ve 20 hodin odpadá!) 

Pondělí 25.12. - Mše sv. 14.00 

Neděle 31.12. – Mše sv. ve 14.00 a 20.00 

Během Vánočních prázdnin, tedy od 25.12. do 1.1. nenabízíme jiný farní program. Nekoná se 
tedy ani úterní mše sv., ani čtvrteční adorace. 

 

PŮLNOČNÍ MŠE SV. 24.12. S EXPERIMENTÁLNÍM HUDEBNÍM DOPROVODEM INGREDIENTE 

Po letech krásné klasické hudby, která doprovázela půlnoční mše svaté, jsme se rozhodli pro 
změnu a doufáme, že vás provede kouzlem sváteční noci stejně dobře. Mši sv. doprovodí 
uskupení Ingrediente netradičním spojením starých tradic gregoriánského chorálu, vstupů kla-
sických hudebních nástrojů a moderních elektronických zvuků. Zazní také živá verze skladby 
Perinatal Tomáše Reindla, která vznikla pro Český rozhlas. 

Jiří Hodina - zpěv, housle 

Jan Jirucha - trombon 

Petr Kalfus - saxofon 

Eva Bublová - varhany 

Tomáš Reindl - tabla, hlas, electronic processing, klarinet 
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Z benefičního koncertu Sboru a orchestru UK.                                                                 Foto A.Drahoš 
 
 

FRAGMENT KRISTA V GETSEMANECH  PODRUHÉ 

V rámci výstavy Česká Bible v průběhu staletí - příběh a umění, která 
se bude konat v Karolinu ve dnech 23.12. 2017 – 10.1. 2018, bude po-
druhé prezentován gotický fragment Krista v Getsemanech, který byl 
loni v našem kostele nalezen a během letošního postního období pre-
zentován v presbytáři. 

 

SALVÁTORSKÝ KALENDÁŘ 2018 EST ARRIVÉ! 

Salvátorský nástěnný kalendář na rok 2018 si můžete po všech bohoslužbách zakoupit 
v sakristii i v kostele. Formát A3, 14 listů. Cena: 200 Kč. 

Kalendář obsahuje 12 barevných a 2 černobílé fotografie, které vznikly převážně  
v průběhu roku 2017 v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Autorem fotografií je Martin Staněk. 

 

PODPOŘTE NÁS 
 
Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší 
farnosti. Bez vaší pomoci a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. Děkujeme panu  
Filipovi, panu Tomášovi, paní Karin, paní Marcele, panu Igorovi, paní Alexandře, panu Petrovi, 
panu Mojmírovi, panu Davidovi, panu Miroslavovi a panu Janovi. Díky, vaší podpory si velice 
vážíme! 
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Nedělní sbírky v kostele 
Primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, víno, 
údržba, telefon…) 
(vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační programy arcidiecéze)  
tvoří pouhých 18 % našich příjmů.  
Průměrný týdenní příspěvek návštěvníka nedělní mše sv. - 26 Kč 
 
Přispějte prosím na: 

běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba, 
telefony ...) variabilní symbol 1111. 

anebo Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně var. symb. 2222. 

Anebo rekonstrukci průčelního okna kostela var. symb. 1601                                            

(k 30.11. vybráno 7000,- , zbývá 42 600,-)  

Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. 

Farní účet:  1933882329/0800.  

 
Jak pomoci nefinančně? 
Pár příkladů: pomoc s přípravou Kafe po mši a občerstvení na akcích; Noc kostelů – dobro-
volníci; Výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; Mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů.; 
Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů;  Knihovna (služby, inventarizace). 
 
Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci PODPOŘTE NÁS. 
 
OPRAVY A PROJEKTY 06 – 12/2017 
 
Výroba nových skleněných dveří ve vchodu – 14 200,- Kč 
Repase a předsklení průčelního okna na balkon -  49 600,- Kč 
 
Výhledově: 
Oprava upevnění zvonu (40 000), dílčí opravy podlahy v kostele (20 000), změna topení 
v sakristii (v jednání, odhad cca 330 000), přetěsnění a zavětrování oken v sakristii (v jednání). 
Probíhá také jednání o celkové opravě průčelí kostela (po 23 letech) 
 
POMÁHÁME 
 
V roce 2017 (leden – listopad) proběhly tyto asignované sbírky:  
 
Sbírka Svatopetrský haléř                                  11 295,-Kč 
Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi            13 122,-Kč 
Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi   16 675,-Kč 
Svatojánská sbírka na potřeby Arcidiecéze           7 707,-Kč 
Svatopetrská sbírka na bohoslovce                       5 743,-Kč 
Svatováclavská sbírka na církevní školství           10 286,-Kč 
Sbírka na misijní činnost                                    10 158,-Kč 
Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi           5 008,-Kč 

 
Svépomocný fond  (solidární fond na pomoc s opravami kostelů a far nemajetných farností) 
Předpokládaný roční příspěvek naší farnosti:          440 000,-Kč 
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Z večera o lidech bez domova. Zleva: P. Koldinský, P. Pěnkava, V. Fiedler a sestry Matky Terezy.  
Foto A.Drahoš 
 

VYS OKOŠ KOL S KÉ KAT OL IC KÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  

 
Rytmické studentské mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám., středy od 19.00 
Studentské mše slouží obvykle jeden z jezuitů, hudebně je doprovází schola Rytmig. Jednotli-
vé mše jsou slouženy za studenty, absolventy i zaměstnance různých fakult a vysokých škol, a 
to 29.11. za MFF UK, 6.12. za PedF UK. Poté bude možnost zajít do nedalekého klubu Vzdu-
choloď. 
13.12. bude mše za VŠE s následným programem v Družinském sále. 
 

Ve středu 20.12. v 19.00 bude studentská mše svatá mimořádně v kostele Nejsvětějšího 
Salvátora. Další studentská mše po Vánocích bude 3. 1. opět u sv. Ignáce s hudebním do-
provodem Rytmigu a Salvátorské scholy. 
 

Roráty, katedrála sv. Víta, pátky 8.12 a 15.12. 
Zúčastníme se pátečních rorátních mší svatých v katedrále sv. Víta od 6.30. Po nich je mož-
nost zajít na společnou snídani z vlastních zásob ke kapucínům na Hradčanech. 
 

Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál, Ječná 2 
Dvakrát do měsíce zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. V pon-
dělí od 19 hodin. 
4. 12. Klára Marie Stráníková: Předejdou nás do nebeského království 
6. 12., zcela vyjímečně ve středu po mši, bude mít Jan Regner promítání o Srí Lance. 
Datum, host a téma dalšího prosincového PoVyKu bude včas k nalezení na webu. 
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Út 28. 11., 12. 12.  od 19 hod., ÚTES, Ječná 2 
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří se schází v úterý jednou za 14 dní v prostorách u Ig-
náce (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 spole-
čenství a těšíme se na nové tváře. 
 

Víkendovka 
Chceš si odpočinout a poznat nové lidi? Neváhej a zaregistruj se na akci pořádanou VKH, kte-
rá se bude konat 1. až 3. prosince. Budeme hrát společenské hry, diskutovat, vyrazíme na ně-
jaký výlet a společně oslavíme konec křesťanského roku. Pokud máš zájem o registraci nebo 
bližší informace, napiš na vkh.vikendovka@gmail.com. 

Další 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.   

 
 

PR AV I DE L NÁ S ET KÁNÍ   
 

 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990 
a pravidelně doprovází úterní bohoslužby, pořádá benefiční kon-
certy 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. V adventní době v neděli 3.12. a v úterý 5.12. 
doprovodí Salvátorská schola mši sv. se staročeskými roráty.  
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 13.12. a 27.12. (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 
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TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté (tedy cca od 19.15) v Kryptě na-
šeho 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 tě-
locvičny. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod v tělocvičně ZŠ 
Umělecká 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 „salvátor-
ských 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, a také nové posile knihovnic-

kého týmu Františkovi Lorencovi za jejich službu v knihovně! 

 

DOPORUČUJEME - NOVÉ KNIHY 

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

Církev, 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 
Náš kardinál - jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka: Radek Gális,  Měsíc ve dne 
Nevyžádané rady mládeži: Marek Vácha, Cesta 
 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
 

Všechny uvedené akce (kromě kurzů 224 a 233) se konají v kolínském klášteře. Akademická 
farnost v tamějším Centru spirituality a duchovních cvičení pořádá kurzy ve spolupráci 
s jezuity, kteří klášter spravují, se sestrami z Karmelu Edith Steinové v Praze-Košířích a dal-
šími spolupracovníky. Je to malý objekt na adrese Kutnohorská 26, Kolín, necelých 40 minut 
vlakem z Prahy. 

Na kurz se přihlašujte přes formulář na internetových stránkách kolinskyklaster.org 
(případně e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, v předmětu je třeba uvést číslo 
kurzu, na každý kurz zvlášť samostatným e-mailem). 

Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Kurz 220 Adventní rekolekce A (2 dny) 
1.–3. 12. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Tento kurz je již plně obsazen. 
 

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu 
a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a krátké návody k rozjímání. Velký prostor bude vě-
nován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízí-
me 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 Adventní 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. Účastníci dostanou podněty a krátké návody k rozjímání. Velký prostor bude vě-
nován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízí-
me 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 Kontemplativní exercicie (5 dní) 
27. 12. 2017–1. 1. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 

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. 
 
NOVÉ:  Kurz 224 Meditace Sádhana – speciál (2 dny) 
12.–14. 1. 2018, pátek 19.00 až neděle 11.30 
Místo: Studentské centrum VKH, Sabinova 4, Praha 3-Žižkov 
 

Kurz je inspirován školou meditace Sádhana indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojil 
tradici křesťanské spirituality s některými technikami východní meditace. Zvláštní pozornost je 
přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvě-
domění. Meditace se konají ve skupině v několika blocích během dne, během kurzu bude 
prostor i pro sdílení a diskusi. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v mi-
nulosti již zúčastnili. V sobotu nabídneme prostý bezmasý oběd, v přestávkách mezi sezeními 
pak malé občerstvení. Vstup do sálu je bezbariérový. Ubytování neposkytujeme. Doprovází 
Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Příspěvek na občestvení a kurzovné 490 Kč. 
Přihlášky a další informace meditace@gmail.com (v předmětu uveďte název nebo číslo kur-
zu). 
 
Kurz 225 Filmové exercicie (4 dny) 
17.– 21. 1. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a 
jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět 
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hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Jan 
Regner SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, stu-
denti 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 duší 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 (zejména 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 kur-
zovné 600 Kč. 
 
Kurz 230 Kontemplativní 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 ubyto-
vání s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1770 Kč, studenti a osoby s nízkým pří-
jmem 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 
 

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 věno-
ván vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme 
také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předcho-
zí 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 233 Mezi duší a Duchem II. (2 dny) 
14.–16. 3. 2018, středa 18.00 až pátek 14.00 
Místo: Klášterní penzion, Klášterní 254, Jiřetín pod Jedlovou 
 

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší 
a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak 
měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti 
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v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se za-
chovává mlčení. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento 
termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Du-
chem. Přihlášky a další informace podá sr. Denisa: meditace@gmail.com (v předmětu uveďte 
název nebo číslo kurzu). 
 
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 věno-
ván vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme 
také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předcho-
zí 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 v kolínském klášteře (4 dny) 
29.3.–2. 4. 2018, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00 
 

Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou pří-
pravou 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, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1880 Kč. 
 
Kurz 237 Modlitba usebrání (2 dny) 
13.–15. 4. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
 

Víkendový kurz nabízí uvedení do teorie a praxe Modlitby usebrání – Modlitby souhlasu (Cen-
tering Prayer – The Prayer of Consent) podle trapistického mnicha Thomase Keatinga. Tato 
metoda nás připravuje na přijetí daru kontemplace, sahá za hranice rozhovoru s Kristem, vede 
k hlubšímu společenství s ním. Modlitba usebrání je vhodná pro všechny, kteří touží po pro-
hloubení vztahu s Bohem. Nebude chybět prostor pro osobní rozhovor nebo svátost smíření. 
Doprovází P. Per Vacík SJ a Teresie Viera Hašanová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 
1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč. 
 
Kurz 238 Duchovní cvičení (5 dní) 
17.–22. 4. 2018, úterý 18.00 až neděle 15.00 
 

Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi třemi doprovázejícími: Ivana 
Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa) a Petr 
Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních meditacích biblických textů a 
na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním z doprovázejících. 
Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou otevřenost. Cena kurzu je 2950 Kč. 
 
Kurz 239 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek) 
27.4.–1. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 15.00 
 

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a 
jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět 
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr 
Vacík SJ a MUDr. Eva Hrubá. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a 
osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč. 
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Kurz 240 Kontemplativní exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek) 
4.–8. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 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 sr. Denisa Červenková CSTF a sr. Irena Göbelová CSTF. 
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč. 
 
Kurz 242 Modlitba a meditace (2 dny) 
18.–20. 5. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
 

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít ví-
kend v tichu a v meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako 
úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází 
Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 
Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč. 
 
Kurz 243 Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (3 dny) 
24.–27. 5. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
 

Krátké exercicie ignaciánského typu v mlčení a s individuálním doprovázením vycházejí z roz-
jímavé modlitby nad biblickými texty. Zahrnují i další meditace a úvahy podle sv. Ignáce, které 
pomáhají rozlišovat vnitřní hnutí, získávat vnitřní svobodu, hledat a nacházet v životě Boží 
cesty a rozhodovat se pro ně. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat otázky konkrét-
ních životních voleb, které před nás život staví. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Petr 
Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč. 
 
Kurz 244 Karmelitánský víkend (2 dny) 
1.–3. 6. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
 

Rekolekce inspirované karmelitánskou mystikou. Vhodné jak pro začátečníky, kteří zatím ne-
mají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby 
dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky Denisa Červenková CSTF a 
Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 
 
Kurz 248 Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (7 dní) 
1.–8. 7. 2018, 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 ote-
vřenost 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 František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou 
penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč. 
 
Kurz 250 Kontemplativní exercicie (7 dní) 
12.–19. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až čtvrtek 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. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 
4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč, příspěvek na kurzovné 350 Kč. 
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Kurz 252 Rozšířená Sádhana (3 dny) 
26.–29. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
 

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní po-
zornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v pro-
cesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho 
de Mella. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. 
Vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena 
kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1610 Kč. 
 
Kurz 253 Filmové exercicie (4 dny) 
1.–5. 8. 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. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět 
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr 
Vacík SJ a RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 
2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč. 
 
Kurz 254 Kontemplativní exercicie (5 dní) 
8.–12. 8. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00 
 

Kurz slouží jako praktický úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitby srd-
ce“ či „Ježíšovy modlitba“). Společné sezení několik hodin denně v půlhodinových krocích, 
těžiště tohoto druhu exercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou 
jakýmsi uvedením do kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby. 
Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 
2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 
Kurz 255 Ignaciánské exercicie (7 dní) 
19.–26.8. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00 
 

Kurz exercicií ignaciánského typu a v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými texty 
a na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s další-
mi meditacemi podle sv. Ignáce pomohou exercitantům rozeznávat Boží volání a naučí je pře-
konávat překážky na cestě za tímto voláním a rozhodovat se v souladu s ním. V modlitbě a v 
rozhovorech lze při těchto exerciciích upravit nebo nově nastavit směřování svého života. Je 
velmi vhodné, aby ti, kdo se hlásí na tento kurz, již absolvovali některý z týdenních kurzů igna-
ciánských exercicií v Kolíně. Za předpokladu otevřenosti a důvěry vůči Bohu a metodě exerci-
cií to však není naprosto nutnou podmínkou. Při přihlašování v mailu zmiňte, prosíme, svou 
motivaci k účasti. 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 257 Modlitba a meditace (2 dny) 
31.8.–2. 9. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
 

Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít ví-
kend v tichu a meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované, nebo pro ty, 
kteří se na přijetí iniciačních svátostí v církvi teprve připravují. Slouží jako úvod do vnitřní mod-
litby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ a 
psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým 
příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč. 
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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 po-
hoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štěd-
rosti 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 zají-
mavých 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 9 -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 PROSINCI 

 
 

Z  K A L E N D Á Ř E  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 Mše sv. 

 19.00 - 20.30 Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  

 

P R A V 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 

19.00 - 19.30 Výpůjční doba knihovny  

10.12. 10.00 Jednodenní rekolekce s filmem THX 1138 

13.12. 19.00 Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux 
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19.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF) 

19.00 Kurz Základy víry 2017-2019 

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

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

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

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

Neděle 
19.30 – 20.00 

21.00 – 21.30 

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

jiných akcí po mši sv. v sakristii) 
 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  –  P R O S I N C E C  2 0 1 7  
 

3.12. Ne 

14.00 
První neděle adventní, mši sv. celebruje P. František Hylmar SJ, 
Mikulášská sbírka na bohoslovce 

20.00 
Mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ, hudebně doprovodí Salvá-
torská schola staročeskými roráty 

14.00  

20.00 

Charitativní stánek New Renato, v době okolo obou bohoslu-

žeb, chodba za sakristií 

 5.12. Út 18.00 
Mše sv., celebruje P. Jan Regner SJ, hudebně doprovodí Salvá-
torská schola staročeskými roráty 

13.12. St 

19.30 Film a spiritualita: Jackie, Velký sál Městské knihovny 

20.00 
Benefiční koncert Sboru a orchestru Univerzity Karlovy:  

J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

17.12. Ne 21.00 
Předvánoční kafe a besídka po mši, sakristie 

Neváhejte se pochlubit svým /před/vánočním cukrovím! 

18.12. Po 18.30 
Requiem za +Jana Koblasu. Celebruje P. Pavel Kuneš. 

Promítání dokumentu o J.Koblasovi v sakristii 

24.12. Ne 14.00 Mše sv, 4. adventní neděle, celebruje Mons. Tomáš Halík 

  Nekoná se Mše sv. ve 20 hodin se nekoná! 

  24.00 
Půlnoční mše sv., celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně do-
provodí experimentální projekt Ingrediente. 

25.12.  Po 14.00 Slavnost narození Páně, mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík 

31.12. Ne 
14.00 

20.00 
Mše sv., celebruje Mons. Tomáš Halík 

Výhledově: 

7.1.  Ne 18.45 

Benefiční koncert Salvátorské scholy, zazní skladby Vánoční 
mše Jiřího Temla a Jiřího Pavlici a další skladby v podání Salvá-
torské scholy a hostů: scholy #Rytmig a orchestru Music Factory 
Smíchov 
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