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Vážení a milí,
v misce zbývá ještě dost nedojedených čokoládových ozdob z vánočního stromku, purpura na
plotně by se také dala s trochou vůle ještě rozfoukat a hle, postní doba je za dveřmi. Čím jsem
starší, zdá se mi, že liturgický rok svými svátky a svým členěním na různá období ten
občanský rok až příliž zahušťuje, a co je obzvláště hrozné, určitě jej i zrychluje! Ani se
nenadějeme a hřejivé Vánoce nahradí studený půst, no a za chvíli už zas klepou na dveře
koledníci.
Náš kaplan Jenda Regner by tady asi připomněl, že všechno má svůj čas, a že všichni jsme
nahraditelní. I tak nám ale bude smutno, přestože z Olomouce „vyjížděj vlaky co čtvrthodinu“ a
dotyčný bude „v myšlenkách s námi“.

Dvojí domov však v únoru nemá jen Jan Regner. Citlivě jej prožívá také Jan Čep, významný
představitel katolické literatury, jehož myšlenky do divadelní inscenace letočního Popelce
umělců vtělí Lucie Trmíková, Jan Nebeský a David Prachař. Samozřejmě tím druhým
domovem je míněn domov věčný, na onom světě, ve kterém, jak Čep věří, „budou všechny
věci přítomny zároveň a touha nebude utrpením, nýbrž slastí bez konce. Uvidíme se tam tváří
v tvář, ne už jenom v zrcadle a podobenství, a jizvy našich srdcí zatřpytí se jako hvězdy“. Tato
evangelijní slova nám mohou být aspoň zčásti hojivým lékem na kocovinu nedávných
prezidentských voleb. Bez této vyhlídky na věčnost, vydáni na pospas věcem, jež nemáme
zcela ve své režii, byli bychom asi neustále frustrováni. Ale jak píše Čep v povídce Hranice
stínu: „Nezbývá než jít rovnou kupředu, krok za krokem, a nečekat útěchy od lidí. Jest kdesi
sladké jádro, ale polámeme si ještě všechny nehty, než se k němu dostaneme...“
Původně jsem měl útěšnou představu, že tady lze skončit, že toto Čepovo poselství pro postní
dobu, dobu námahy dostávání se k jádru vlastního života, jež dává naději na jeho sladkost
(neplést si s La dolce vita), může mnohé frustrace zhojit. Ovšem čertovo kopýtko občas zaryje
i skrze biblické texty. Tak jako v „Božím slově na den“ z pondělí 29. ledna, den po
víkendových volbách, jež cituje text Markova evangelia: „Tu nečistí duchové vyšli z posedlého
a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na
dva tisíce“.
Když člověk nemohoucí změnit svět začíná pokukovat po útěše z věčnosti, neměl by přesto
zapomenout na své odpovědnosti a občas po očku sledovat to svoje svěřené stádo, aby se
nevrhlo střemhlav ze srázu. Mohlo by mít totiž i více než dva tisíce hlav.
Mnoho sil nám všem do doby postní,
Martin Staněk

AK TUAL IT Y
DĚKUJEME!
V rámci benefičního koncertu Salvátorské scholy se na hospicovou péči Cesty domů vybralo
fantastických 23 496 Kč! Děkujeme tedy Josefíně Nedbalové, Filipu Rajnochovi a celé schole,
Music Factory Smíchov a Schole Rytmig za skvělý koncert, jehož výtěžek podpoří náročnou
práci Cesty domů.

/NE/PŘÍTOMNOST KNĚŽÍ ZIMA / JARO 2018
P. Petr Vacík SJ je od září do začátku března na formativním pobytu v jezuitském centru na
Srí Lance. P. Jan Regner SJ bude v naší farnosti do poloviny února 2018 a poté odchází natrvalo do Akademické farnosti Olomouc. P. Marek O. Vácha zůstává ve farnosti jako doposud,
v únoru bude po 3 týdny na dovolené.
Upozorňujeme proto penitenty, že v únoru je ke svátosti smíření přítomen pouze Mons. Tomáš
Halík.

DĚKUJEME A LOUČÍME SE!
V neděli 4. února se při a po večerní mši rozloučíme s P. Jendou Regnerem! P. Jan Regner
SJ u nás ve farnosti a v kolínském exercicčním domě působil od roku 2010 a stal se
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nezaměnitelnou součástí našeho společenství. Pojďme společně zamáčknout slzu a rozloučit
se s Jendou po mši sv. (která začíná ve 20.00) v sakristii kostela.

SPOLEK CESTA - TEREZÍN, SOBOTA 17.2.
Na počátku letošního postního období vyrazíme do Terezína - místa smutku, utrpení a smrti
desetitisíců obětí vlády násilí. Památník byl založen dne 6. května 1947 vládou
Československé republiky s cílem zachovat a udržovat pietní místa v tom stavu, v jakém byla
v době nacistické okupace. Památník Terezín dnes tvoří soubor jednotlivých pietních míst
v Malé i Hlavní pevnosti a v okolí.
V rámci výletu dopoledne absolvujeme komentovanou prohlídku Malé pevnosti s průvodcem.
Po obědě se pak vydáme na krátkou procházku k pietnímu místu u řeky Ohře, kde byl
vysypán popel obětí, a dále navštívíme muzeum ghetta v Hlavní pevnosti.
Sraz je v sobotu 17. 2. 2018 v 9.15 na autobusovém nádraží Holešovice, stanoviště 7.
Autobus BusLine odjíždí v 9.30. Jízdenku na autobus do zastávky Terezín, U Památníku si
každý účastník zajišťuje individuálně předem stejně jako na zpáteční cestu v 16.05 ze stanice
Terezín, aut. nádr.
Prosíme, hlaste se NEJPOZDĚJI do pátku 16. 2. 2018 na e-mailu: spolekcesta@email.cz.
Prohlídka Malé pevnosti s průvodcem je rezervována pro 15 osob.
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Toulcová
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XXIII. POPELEC UMĚLCŮ – STŘEDA 14.2. 2018
17.30 hodin / Dvojí domov. Divadelní představení autorské trojice Lucie Trmíková/ Jan
Nebeský/ David Prachař na motivy Jana Čepa. Koná se v sakristii (kapacita omezena).
Vstupné dobrovolné, přístup z nádvoří Klementina od 17.10 hodin.
19.00 hodin / Bohoslužba
s udílením popelce v
kostele Nejsv.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. Na varhany doprovodí Eva Bublová.

Salvátora.

20.30 hodin / Vernisáž umělecké instalace Daniela Pitína s názvem Zpovědnice. Společně
s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.
V pořadí XXIII. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem
teologie a umění při KTF UK.

NEBESKÝ-TRMÍKOVÁ-PRACHAŘ: DVOJÍ DOMOV / Z ČEPA
scénář: Lucie Trmíková
režie: Jan Nebeský
hudba: Martin Dohnal
výtvarná spolupráce: Igor Korpaczewski
scéna: Jan Nebeský a Igor Korpaczewski
hrají: Ondřej Pavelka, Lucie Trmíková, David Prachař
Prozaik a esejista Jan Čep ve svém díle často hovoří o druhém světě, který je našim očím
skrytý, o druhém domovu, ve kterém, jak Čep věří „budou všechny věci přítomny zároveň
a touha nebude utrpením, nýbrž slastí bez konce. Uvidíme se tam tváří v tvář, ne už jenom
v zrcadle a podobenství, a jizvy našich srdcí zatřpytí se jako hvězdy“. Brány této druhé reality
se skrze texty Jana Čepa v inscenaci s názvem Dvojí domov pokusí otevřít tvůrci Lucie
Trmíková, David Prachař a Jan Nebeský, aby také v naší sakristii otevřeli postní dobu. Tvůrčí
trojlístek doplní herec Ondřej Pavelka, hudebně Čepovy texty zvnitřnil Martin Dohnal. Výtvarně
inscenaci oživí Igor Korpaczewski.
„Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1995 ve studentském kostele
Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici
vzniklou před devadesáti lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové
války. Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a
generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se
koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

DANIEL PITÍN – ZPOVĚDNICE
Popeleční středa – Velký pátek 2018
vernisáž: 14. února 2015 v cca 20.30 hodin
(bohoslužba Popelce umělců začíná v 19.00 hodin)
Ve své postní umělecké intervenci zacílí Daniel Pitín na starobylý druh kostelního mobiliáře:
na raně barokní zpovědnice. Právě na nich se v hlavním kostele jezuitského Klementina
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nachází unikátní série soch svatých apoštolů od Jana Jiřího Bendla. Jde o jeden z
nejcennějších uměleckých souborů, který se v dnešním akademickém kostele u Karlova
mostu nachází. Salvátorské „skříně na hříchy“ drží také ještě jiný prim: jsou v Praze
pravděpodobně nejstarším dochovaným dokladem tohoto kdysi inovativního kostelního prvku.
Prvku, který ale již neslouží svému účelu. A když, tak jen výjimečně. To, co bylo kdysi funkční,
moderní a praktické, dnes prakticky vypadlo z „kostelního provozu“ a ustoupilo osobnější
dialogické formě zpovědi. Staré zpovědnice u Nejsvětějšího Salvátora tak dnes slouží už jen
jako doplňkové kulisy celkové barokní atmosféry chrámu. Pro někoho jsou to vítězné oblouky.
Nebo černozlaté „podstavce“ pro dvanáct bělostných soch. Pro někoho je tu podvědomý
strach z dávného církevního tmářství a manipulativní moci nad osudy jednotlivců. A někdo je
vůbec nevnímá, a pokud ano, tak jako zdobný obklad bočních stěn. Lidé se do nich tisknou už
jen v zimě, když v přeplněném kostele hledají únik z ledové kamenné dlažby…… Tím jak
Daniel Pitín zasazuje zpovědnice do kontextu vlastní umělecké vizuality, propůjčuje těmto
malým nabitým kostelním vestavbám novou aktualitu, jakoby je probouzel ze staletého spánku
a stavěl mosty mezi námi a těmi, kteří tu kdysi poklekli. Zpovědnice se tak možná znovu
alespoň na chvíli stanou podnětem k introspekci a hlubšímu přemýšlení i pro dnešní
návštěvníky. (redakčně kráceno, převzato z webu ctu-uk.cz)
Norbert Schmidt, kurátor

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ 2018
Salvátorský cyklus postních zamyšlení, ke kterým jsme již počtvrté pozvali krmě domácích i
několik zajímavých hostů, se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i letošní instalací Daniela
Pitína. Konat se bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19.30 hodin.
Setkáme se v kostele, vstup je z Křižovnického náměstí.
22.2. PhDr. Petra Oulíková Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění na KTF UK
1.3. P. Pavel Pola OCD, převor komunity bosých karmelitánů v Praze
8.3. P. Petr Glogar OCD, bývalý převor komunity bosých karmelitánů ve Slaném
15.3. P. Petr Vacík SJ, farní vikář Akademické farnosti
22.3. host bude upřesněn
Debatní setkání s Danielem Pitínem a dalšími hosty nad aktuální prostorovou intervencí se
uskuteční v neděli 18. března 2018 v 21:00 hodin po mši svaté v sakristii a v kostele.
Komentovaná prohlídka zpovědnic a dalšího mobiliáře s historičkou umění Petrou
Oulíkovou se uskuteční ve čtvrtek 22. února 2018 v 19:30 hodin v rámci Postního zamyšlení.
PROMÍTÁNÍ AUTORSKÝCH FILMŮ Cloud Carthography, Broken Windows, Lost Architect
Daniela Pitína se uskuteční v kryptě kostela a to jen ve vybraných dnech:
středa 14. února – v rámci Popelce umělců, vernisáže (od 21:00 hodin)
neděle 18. března – v rámci debatního setkání s Danielem Pitínem (od 21:00 hodin)
Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky Marty
Mills: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681
Pořadatelé projektu: Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK
Produkce: Martin Staněk. Pomoc při realizaci: Patrik Pelikán, Marta M. Mills, Pavel Šimáček,
Michal Tomáška.
Kontakt pro média: Norbert Schmidt, tel: 777 00 50 13, e-mail:
schmidt@farnostsalvator.cz.
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Letošní uměleckou intervenci podpořilo Hlavní město Praha. Děkujeme.

FILM A SPIRITUALITA - TVÁŘ VODY / THE SHAPE OF WATER, STŘEDA 21.2. OD 19.00
Tak trochu jiný příběh o lásce si pro širší publikum přichystal mistr vyprávění Guillermo del
Toro. Tvář vody se odehrává za studené války v utajované americké vládní laboratoři, kde
pracuje Elisa (Sally Hawkins). Elisa je němá, což pro ni ve velké míře znamená izolaci od
okolního světa. Její život se změní jednou pro vždy, když společně s kolegyní Zeldou (Octavia
Spencer) objeví přísně tajný experiment. Zlatý lev za nejlepší snímek Benátského filmového
festivalu 2017. (USA 2017, Guillermo del Toro, anglicky s čes. tit., 123 min., od 12 let),
vstupné 110 Kč, velký sál v 19.00
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. a Jan Regner SJ Th.D.

LIDÉ KOLEM NÁS: DOMÁCÍ NÁSILÍ, PONDĚLÍ 26.2. OD 19.00
Jak se z lásky stane nenávist? Jaká řešení nabízí stát? Jsou oběťmi i muži? Z jaké pozice
vystupuje církev?
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, poté
se představí zástupci neziskových organizací a institucí s nabídkou konkrétního zapojení a na
závěr jste zváni ke stolu v blízkém podniku.

VÝHLEDOVĚ V BŘEZNU:
ZKUŠENOSTI TRANCENDENCE? PŘÍRODA, ARCHITEKTURA, UMĚNÍ - PANELOVÁ DEBATA
P. MARKA ORKA VÁCHY, P. FRIEDHELMA MENNEKESE SJ A NORBERTA SCHMIDTA.
STŘEDA 14.BŘEZNA OD 19.00 V SAKRISTII

Filosof Karl Jaspers se na sklonku života vyznal, že „vidět moře se pro mě stalo tím
nejkrásnějším, co v přírodě existuje. Ve zkušenosti s mořem od počátku spočívá nálada
k filosofování. Moře je podobenstvím svobody a trancendence“. Slavný fotograf 19. století
Frederick H. Evans naopak tvrdil, že: „neexistuje silnější nepomíjející vědomí pokoje, hluboké
radosti a uspokojení z objevování řádu krásy, než jakým vás obohatí dlouhodobé prodlévání
v katedrálním prostoru.“ V čem se podobají nejkrásnější a nejpůsobivější místa „prvního
stvoření“ a díla „druhého stvoření“? Jak působí na člověka? Proč ho obojí tak fascinuje?
Přisvojujeme si přírodu, vrcholná díla architektury a umění v posledku jako rezonující prostory,
zrcadla vlastního lidského nitra?
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V panelové debatě v salvátorské sakristii se v těchto a podobných otázkách pokusíme alespoň
základně zorientovat. K debatnímu stolu zasedne jezuita Friedhelm Mennekes, který se
dlouhodobě věnuje vztahu umění, prostoru a spiritulity, a biolog a teolog Marek Orko Vácha,
který – co jen může – zvedá kotvy a odlétá někam do And, do Tanzánie nebo
na Antarktidu. Debatní večer uvede architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie
a umění při KTF UK. Tlumočení celého večera bude zajištěno.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
středy od 19.00, studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Studentské mše slouží obvykle jeden z jezuitů, hudebně je doprovází schola Rytmig. Po každé
mši je možnost zajít do nedalekého klubu Vzducholoď.
31.1. bude mše svatá za VKH Olomouc a šťastný začátek Jendy Regnera v novém působišti,
7.2. za všechny absolventy a doktorandy, 14.2. (popeleční středa) za PF UK, 21.2. za FF UK.
Bude to také zahajovací mše letního semestru, po ní proběhne aktivita na přivítání nováčků.
ÚTES je ÚTErní Společenství mladých lidí, kteří se schází jednou za 14 dní (v únoru je to 6.2.
a 20.2. od 19h) 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.
Taneční večery
Ples VKH Praha už je za dveřmi, a tak jako každý rok přinášíme možnost si ještě před ním
zopakovat taneční kroky a protáhnout zkrácené šlachy. Dress code: zcela neformální. Těší se
na Vás lektoři Jitka a Kuba. Ve Studentském centru na Sabinově 4 na Žižkově ve čtvrtky 25.1.,
1.2. a 8.2. od 19h.
PLES VKH PRAHA se bude konat v pátek 9. 2. 2018 od 19 hodin v prostorách Komunitního
centra Matky Terezy v Hájích. K tanci a poslechu zahraje kapela The Five Band.
Vstupenky bude možno zakoupit na našich pravidelných akcích. Vstupné je 220 Kč.
Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena a pravděpodobně nebude možné vyhovět všem
zájemcům. Zajistěte si proto své vstupenky včas. Z důvodu zabezpečení tanečního komfortu
pro dříve kupující nemůžeme brát na následné žádosti o navýšení kapacity zřetel. Děkujeme
za pochopení. S případnými dotazy či podněty se obracejte na ples.vkhpraha@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.

STUDENTSKÝ VELEHRAD 2018
Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na
známém poutním místě Velehradě. Příští ročník proběhne od 19. do 22. dubna 2018, který
organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí (VKH ČR). Tento spolek již přes dvacet let nabízí prostor
k duchovnímu růstu, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času.
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Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, workshopy či
diskuzemi ve skupinkách. Pro XIV. ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to
na Tobě, doprovázené mottem „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost" (A. de SaintExupéry).
Více informací najdete na oficálních webových stránkách: http://studentskyvelehrad.cz

PODPOŘTE NÁS – PODPOŘÍME VÁS
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, vaší
podpory si velice vážíme!
Nedělní sbírky v kostele
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny,
hostie, víno, údržba, telefony…) vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské
a pastorační programy arcidiecéze.
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.
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 –
dobrovolníci; 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.
Děkujeme nové pomocné pradlence Janu P., že se ujal dobrovolnické práce.

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
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 úterý 6.2. doprovodí schola mši svatou.
Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na emailu filip.rajnoch@gmail.com
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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 14. a 28. 2. (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 mši svaté (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, 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 soubor knih „salvátorských autorů“
Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla
časopisů Salve 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 knihovníkům Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Františkovi Lorencovi za
jejich službu v knihovně!
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S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny uvedené akce (kromě kurzů 224, 233 a 247) 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 PrazeKošířích a dalšími spolupracovníky. Je to malý objekt na adrese Kutnohorská 26, Kolín,
necelých 40 minut vlakem z Prahy.
Na kurz se hlaste 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“.
NOVÉ! Kurz 247 Mezi duší a Duchem XXL (4 dny)

20.-24. 6. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Pernink (Krušné hory)
Rekolekce věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu
prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti
a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky
rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich
projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou
i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami,
které nás podporují a vedou. Nezbytnou součástí bude pobyt v přírodě, silencium, meditace
a modlitba. Doprovází psychotereapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková, CSTF.
Přihlášky směřujte na obvyklou exerciční adresu: meditace@gmail.com
Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce
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
kurzovné 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
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1770 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné 200 Kč.
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Kurz 232 Postní rekolekce A (2 dny)
9.–11. 3. 2018, 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 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 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
v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se
zachovává 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 Duchem. 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
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 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
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 24,1335). 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
(Centering 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
prohloubení vztahu s Bohem. Nebude chybět prostor pro osobní rozhovor nebo svátost
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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.
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
víkend 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
rozjímavé 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
konkrétních 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
nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to,
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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
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 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.
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
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. 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
srdce“ 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.
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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 v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými texty a
na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s dalšími
meditacemi podle sv. Ignáce pomohou exercitantům rozeznávat Boží volání a naučí je
překonávat 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
ignaciánských exercicií v Kolíně (odůvodněné výjimky jsou možné). Při přihlašování v mailu
zmiňte, prosíme, vaši 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
víkend 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
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.
Zde může být i vaše REKLAMA
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AKCE

NA

KARMELU EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN

19.00
Po
20.00

St

18.00

So

9 -15.00

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.
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou
zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné
pohoštění a neformální setkání.
Eucharistická oslava – Celebrují střídavě Petr Glogar/Pavel Pola
OCD, Václav Dvořák, Jan Kofroň, Martin Chleborád. Po mši sv. je
možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity.
Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz

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 ÚNORU
7.2.

St

Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux, 19.00

8. - 11. 2.

Překážky v rozlišování II: Druhé setkání z cyklu pro mladé ženy
ve věku od 20 do 35 let, které hledají svou životní cestu. Budeme
se věnovat tématům souvisejícím s rozhodováním a rozlišováním
Boží vůle v životě a s různými překážkami na této cestě.
Pozornost zaměříme také na zkušenost modlitby a možnost
prohloubení osobního vztahu k Bohu. Je možné se připojit i bez
účasti na předchozím setkání. Podmínkou je však alespoň jeden
osobní rozhovor předem. Více informací na karmelitky@gmail.com

4.3.

Ne

Jednodenní rekolekce s filmem Mlýn a kříž. Doprovází
V. Suchánek a sestry karmelitky. Přihlášky na
karmelitky@gmail.com

7.3.

St

Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux, 19.00

Z KALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY

A DUCHOVNÍ SERVIS

Neděle

14.00
20.00

Mše sv.
Mše sv.

Úterý

18.00

Mše sv.

Čtvrtek

19.00 - 20.30
20.00

Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace se svátostí smíření nebo duchovním rozhovorem
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PRAVIDELNÝ

17.00
19.00 - 19.30
19.15
19.00
19.00 - 20.30
7.00
19.00
19.00
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

DALŠÍ

TÝDENNÍ PROGRAM

Pravidelná zkouška scholy, Klementinum
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry 2017-2019
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web)
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ )

PROGRAM ÚNOR

4.2.

Ne

21.00

Rozlučka s P. Jendou Regnerem a kafe po mši v sakristii

6.2.

Út

18.00

Mši sv. doprovodí Salvátorská schola

9.2.

Pá

19.00

Ples VKH, Komunitní centrum Matky Terezy, Háje

17.30

Popelec umělců - Dvojí domov. Divadelní představení autorské
trojice Lucie Trmíková/ Jan Nebeský/ David Prachař na motivy
Jana Čepa.

19.00

Mše sv. s udílením popelce

20.30

Vernisáž umělecké intervence Daniela Pitína

14.2.

St

17.2.

So

09.30

Výlet spolku Cesta: Terezín

21.2.

St

19.00

Film a spiritualita: Tvář vody, Městská knihovna

22.2.

Čt

19.30

Postní zamyšlení I: PhDr. Petra Oulíková Ph.D

25.2.

Ne

14.00

Sbírka Haléř Sv. Petra na humanitární akce církve

26.2.

Po

19.00

Lidé kolem nás: Domácí násilí (debata v sakristii)

Výhledově březen:
1.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení II: P. Pavel Pola OCD

4.3.

Ne

20.00

Vstup do katechumenátu. Mši sv. celebruje Mons. Václav Malý

8.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení III: P. Petr Glogar OCD

14.3.

St

19.00

Zkušenosti trancendence? Příroda, architektura, umění. Debata
Orko Váchy, Friedhelma Mennekese SJ a Norberta Schmidta.

15.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení IV: P. Petr Vacík SJ

18.3.

Ne

21.00

Debata s Danielem Pitínem

22.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení V: host bude upřesněn
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