
 

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

130/červen                 A.D. 2016    

   z d a r m a  
 
 

 
 

Vážení a milí, 

Ačkoliv by se zdálo, že rok právě vrcholí, ve vysokoškolském prostředí je tomu jinak, 
akademická obec se na tři měsíce ponoří do letního spánku. Nuže následujme příkladu 
akademiků a ulehněme na karibské pláže se slovy Písma, jimiž byla kromě jiného založena 
instituce kanovníků: „Jen spěte a odpočívejte dál!“ (Mt 26,45) 
Než tak učiníme, sluší se poděkovat všem, i těm, kteří nejsou na fotografiích, doprovázejících  
toto číslo farního zpravodaje, tedy ministrantům, lektorům, zpěvákům, varhaníkům, 
organizátorům debat, literárních večerů, výletů, výstav a intervencí, filmových klubů, vedoucím 
modlitebních společenství, kustodům výstav a koncertů, květinářkám, knihovnicím, 
pradlenkám, strůjkyním občerstvení, dobrovolníkům v jednorázových akcích a dalším a dalším 
a dalším. Díky všem, kdo nás podporují modlitbou i hmotně. Všem patří naše velké 
poděkování a naděje, že se posádka v říjnu opět nalodí.                             

Vaše vděčná farnost 
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AKTUALITY 
 

FILMOVÝ KLUB: NAŠE MALÁ SESTRA / UNIMACHI DIARY – STŘEDA 8. 6. OD 19.00 

Tři sestry žijí společně ve velkém domě ve městě Kamakura. Když jejich otec, který od rodiny 
odešel před patnácti lety, zemře, cestují na venkov na pohřeb, kde poznají svoji plachou 
nevlastní sestru. Jejich návrh, aby odjela žít společně s nimi, dospívající Suzu s nadšením 
přijímá. Začíná tak období sladkých i nahořklých dobrodružství…  

Režie: Hirokazu Kore-eda, Japonsko 2015, japonsky s českými titulky, 126 min. Uvádí 
P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Filmová projekce se koná ve středu 
od 19 hod. ve velkém sále Městské knihovny v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1. Vstupné 
90 Kč 
Informace – tel: 257 532 908, 257 532 013, pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377, online 
rezervace: www.mlp.cz 

 

NOC KOSTELŮ – 10. 6. 20.00 – 24.00 

„Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.” Zj 21,25  

Pouť světla přes Karlův most. Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou 
poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora 
na Křižovnickém náměstí a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně. 
 

Moře světel 
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři. 
 

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

speciální program: 
20.00 a 22.00 – Ars Acustica Ex-Palmarum 
Můžete si připomenout hudební zážitek letošní Květné neděle, kdy zazněla kombinace starých 
tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. 
Hudební koncept navazuje na předcházející roky, kdy byla liturgie o Květné neděli 
doprovázena experimentální hudbou. Letošního konceptu se ujal skladatel 
a multiinstrumentalista Tomáš Reindl. 
Obsazení: Tomáš Reindl – realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka / Jan Jirucha – pozoun 
/ Jiří Hodina – gregoriánský chorál 
 

SPOLEK CESTA – PUTOVÁNÍ JIZERSKÝMI HORAMI 11. - 12. 6. 2016 

V červnu nás čeká putování po české i polské straně Jizerských hor. Cestu započneme 
v Kořenově a proti toku Jizery vystoupáme až ke Karlovskému mostu, kde překročíme hranice 
do Polska. Karlovský železobetonový most přes Jizeru pod osadou Jizerka stál již od roku 
1901; spojoval Jizerku a Orle do uzavření přechodu po 2. světové válce. V roce 1979 byl 
zbořen, nový dřevěný most je z roku 2005. Pro nocleh ve vlastních stanech využijeme zázemí 
u chaty Gorzystow, kde trvale žije mladá rodina a vaří zde vyhlášené palačinky s borůvkami. 
Trasa má 17 km. 
Druhý den budeme pokračovat přes rozhlednu Smrk do Hejnic. Pokud čas a nohy dovolí, 
prohlédneme si též místní poutní místo s chrámem Navštívení Panny Marie, kde se podle 
legendy stal zázrak. Nejcennějším předmětem je zde dřevěná gotická plastika Černé Madony 
z roku 1380. Druhá část trasy má 20 km.¨ 
Sraz je v sobotu 11. června 2016 v 8.15 na autobusovém nádraží Černý Most, stanoviště 7. 
Autobus do Kořenova odjíždí v 8.30. Předpokládaný návrat v neděli do Prahy je autobusem 

http://www.mlp.cz/
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Student Agency z Liberce v 19.05 hod. Jízdenky na autobusy si zajišťuje každý sám. Jídlo na 
víkend s sebou. Vlastnictví stanu není podmínkou – seskupíme se dle přihlášených. Na 
chatách Orle i Gorzystow lze platit českými korunami. Podrobný itinerář bude k dispozici na 
webu farnosti.  
Prosíme, hlaste se na emailu: spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta srdečně zvou 
Larisa Jurkivová a Jana Závěrková 
 

STOPRVNÍ VÝSTAVA – HANA RYSOVÁ 

Ochozy kostela Nejsv. Salvátora 10. 4. – 28. 6. 2016 

Od počátku šedesátých let zaznamenává Hana Rysová svými fotoaparáty místa a situace, 
které potkává. Zachycuje lidi, kameny, stromy, trávu a nebe. Dokáže zahlédnout ve všedním 
jedinečné a vnímat stopy Boží přítomnosti i na smetišti nebo v zapomenutých koutech 
zarostlých křovím. Možná právě díky tomu jí bylo dopřáno setkat se s mnoha vzácnými 
osobnostmi i posvátnými místy. Fotila Václava Havla na Hradě a J. S. Dalajlamu, jak si hraje 
s ježkem v kleci. Navštívila Jeruzalém, Betlém, Řím i Stonehenge a kamenné svatyně na 
Orknejích, francouzské katedrály i buddhistické kláštery v Indii. A mimo jiné sleduje život 
salvátorského společenství od samých počátků studentské akademické farnosti. Na všech 
místech, jimiž prochází, vytváří Hana Rysová momentky, které zrcadlí věčnost. 

Kurátorka výstavy: Pavla Pečinková. 

Výstava trvá do 26. 6. 2016, koná se na ochozech kostela Nejsv. Salvátora a je přístupná vždy 
v čase bohoslužeb: neděle 13.30 – 14.00 a 15.00 – 15.30, 19.30 – 20.00 a 21.00 – 21.30 
(mše sv. začíná ve 14.00 a ve 20.00); úterý 18.30 – 19.00 (mše sv. od 19.00). 
V jiném čase po předchozí domluvě (tel: 222 221 339, info@farnostsalvator.cz) 

 

TOMÁŠ HALÍK OBDRŽÍ ČESTNÝ DOKTORÁT OXFORDSKÉ UNIVERZITY 

Vedení Oxfordské univerzity 8. 3. 2016 oficiálně schválilo udělení nejvyššího akademického 
ocenění, čestného doktorátu, deseti osobnostem, jejichž nominace byla zveřejněna před 
dvěma týdny. Mezi nimi je i český teolog a filozof Tomáš Halík. Před ním obdrželi čestný 
doktorát Oxfordské univerzity pouze tři Češi, prezident Masaryk (1927), prezident Beneš (za 
války, v březnu 1940) a prezident Václav Havel (1998). 

Slavnostní promoce se bude konat v Oxfordu 22. června. Spolu s Tomášem Halíkem obdrží 
čestný doktorát např. Američan prof. Paul Krugman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, lord 
Mance, soudce Nejvyššího soudu Spojeného království, slavná japonská architektka Kazuyo 
Sejima, hlavní designér společnosti Apple Jonathan Ive či skladatel Arvo Pärt. 
Tomáš Halík na Oxforské univerzitě působil jako hostující profesor v roce 2001. 
 

ŽIVÉ KAMENY – LIVING STONES –18.- 22. 7. 2016 

Ve dnech 18. až 22. července se v Praze uskuteční již čtvrté mezinárodní setkání pořádané 
společenstvím Živé kameny (Living Stones, Pietre Vive), které úzce spolupracuje s jezuitským 
řádem. Do Prahy se sjedou mladí lidé z různých koutů Evropy, studenti a absolventi vysokých 
škol, aby pomocí umění a symbolů našeho kostela Nejsvětějšího Salvátora zvěstovali krásu 
víry turistům z celého světa. Setkání se koná v rámci jezuitského předprogramu Světového 
dne mládeže – MAGIS 2016. 

Rádi mezi sebou přivítáme i mladé lidi, kterým není cizí umění a chtěli by se do projektu sami 
zapojit jako dobrovolníci. Není potřeba mít žádné předchozí znalosti z dějin umění ani historie. 
Nezbytná je však touha odhalit a zvěstovat krásu víry. Prohlídkám bude předcházet společná 

mailto:spolekcesta@email.cz
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formace v teologii, historii a dějinách umění; chybět nebudou okamžiky sdílení ani společná i 
osobní modlitba.  
Kostel Nejsvětějšího Salvátora bude otevřen pro bezplatné komentované prohlídky od 
pondělí 18. do pátku 22. července, vždy v době 10.00–16.45 h. K návštěvě srdečně zveme 
všechny zájemce o sakrální umění, věřící i hledající, „bližší“ i „vzdálenější“. 
Bližší informace o projektu: pietrevivepraga@gmail.com a na webových stránkách 
http://www.jesuit.cz/zivekameny a http://pietrevive.altervista.org 
 

LETNÍ  PROVOZ V  AKADEMICKÉ FARNOSTI  
 

Poslední nedělní mše sv. ve 14.00 v tomto akademickém roce bude 26. 6. V úterý 28. 6. se již 
mše sv. v 19.00 nekoná. Po dobu prázdnin, tedy v červenci, srpnu a září, se nekoná žádný 
program (výjimky budou uvedeny na webu), pouze mše sv. v neděli ve 20.00. Celebranti 
jednotlivých mší sv. budou uvedeni v kalendáři na webu. Zpovídat se bude po předchozí 
dohodě s knězem. Plný provoz zahájíme mší sv. Veni Sancte v úterý 4. října v 19.00, první 
nedělní mše sv. ve 14 hodin bude již 2. 10. 2016 

 

PR AVIDELNÁ SETKÁNÍ  (MIMO ČAS VŠ  PRÁZDNIN )  

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS) 

Každou středu v 7.00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnlivé společenství 
k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po 
skončení (cca 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno 
přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina. Kontakt 
na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com – 603 323 591 
 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ  
 

Srdečně vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé. Tato společná 
modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání probíhají každou druhou středu od 19.00 
(konkrétní data v kalendáři na farním webu) v Kryptě kostela (vstup bočním vchodem u 
sakristie). Více na http://spolecenstvikrypta.wordpress.com 
 
 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola pravidelně doprovází bohoslužby v našem kostele. Ke společným 
zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin v sakristii, během celého roku zkouší v 
pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému období. Svým zpěvem doprovodí mši sv. 
v neděli 15. 5. od 20 hodin a v úterý 17. 5. od 19 hodin. Na obou mších zazní skladby 

současných českých autorů J. Temla a Z. Lukáše. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po 
celý rok, hlásit se mohou sbormistryni Evě Filipové na e-mailu:filip.eva@seznam.cz 

 

TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté v Kryptě našeho kostela. Nejedná se o kurz meditace, 
nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 
Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na exerciční adresu: 
meditace@farnostsalvator.cz 
 
 

mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván, aby se volně zapojil do programu Lazara 
Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům i dámám, a to bez ohledu na sportovní 
výkonnost. V letní sezóně od 19 do 21 hrajeme fofbal, souběžně od 19 do 20 volejbal a od 20 do 21 

frisbee. Program se přitom může měnit v závislosti na počtu účastníků Další podrobnosti najdete 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. Těšíme se na vaši návštěvu! 
Knihovnice: Adéla, Kristýna, Irena B. a Irena S. 

Rády mezi sebe přivítáme další dobrovolnice a dobrovolníky, kteří by byli ochotni během 
akademického roku pomoci se službou v knihovně. 
Kontakt: Adéla Růžičková, adela.r@email.cz 
Výpůjční doba: Út 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“. 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   

St 1. 6. od 19.00, Studentská mše  

Mši svatou bude sloužit P. Stanislaw Gora. Jako vždy u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 
19.00. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď.  
 

Út 7. 6. od 19.00, Daleká blízkost – komentovaná prohlídka 
Daleká blízkost – tato nevšední výstava dvou osobitých tvůrců spojuje dohromady světy 
černobílé fotografie a poezie. Kde a jak díla vznikala nebo co je v nich zachyceno vám 
poodhalí sami autoři Petr Vacík a Jan Regner. 
Komentovaná prohlídka proběhne v prostorách Studentského centra na Žižkově (Sabinova 4).  
 

Po 20. 6. od 19.00, Valná hromada VKH Praha 
Srdečně zveme na Valnou hromadu, která se uskuteční ve Studentském centru (Sabinova 4). 
 
Po 27. 6. od 19.00, Závěrečný táborák 
Bude závěrečný táborák VKH Praha. Akce se uskuteční v areálu Farnosti Vyšehrad 
(K Rotundě 6). Přijď, těšíme se na Tebe. 
 

St 29. 6. od 19.00, Závěrečná Studentská mše  
Závěrečná studentská mše tohoto školního roku Se koná u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 
19.00. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď.  
Středy (8., 15., 22.) 
Studentské mše u sv. Ignáce na Karlově náměstí od 19.00. Po mši je možnost jít do klubu 
Vzducholoď. 
 
 

K následujícímu obrazovému doprovodu: 

Fotografie z akcí v průběhu akademického roku 2015/2016 pořídili Petr Neubert, Martin 
Staněk a Peter Reichel. V pořadí od začátku: Mezináboženské setkání proti násilí; Kinesis 
Pavla Mrkuse; Hvězdná obloha Matěje Formana; Popelec umělců; Christian Helwing – Free 
Visit; Vstup do katechumenátu; Mše sv. za oběti komunistického režimu v Číně; Liturgie 
Květné neděle; Velkopáteční oratorium; Velikonoční vigilie; Ekumencká bohoslužba ke dni 
Země; Biřmování; Stoprvní výstava Hany Rysové; Setkání s Andrew Louthem. 
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SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
Nedávno jsme spustili vlastní internetové stránky pro duchovní cvičení v Kolíně! Nově tedy 
najdete program duchovních cvičení v kolínském klášteře a další informace také na stránkách 
kolinskyklaster.org 

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

Kurz 144 Rozšířená sádhana (3 dny) 
9. – 12. 6. 2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní 
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout 
v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze 
Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých tělesných 
cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. Doprovázené 
meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Je vhodné i pro 
začátečníky. Doprovází P. Jan Regner SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu včetně 
ubytování s plnou penzí 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1610 Kč. 
 

Kurz 147 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní) 
3. – 10. 7. 2016, neděle 18.00 až neděle 15.00 
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání vlastního života a na hledání svého 
místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, 
rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu, a posílit naši 
otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle 
sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při 
přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují 
povolání). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. 
Ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč. 
 

Kurz 151 Kontemplativní exercicie (7 dní) 
31. 7. – 7. 8. 2016, neděle 18.00 až neděle 15.00 
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za 
krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost 
k obnovení a posílení modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální 
doprovázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte 
v exercičních domech zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena ubytování 
s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč. 
 

Kurz 153 Kontemplativní exercicie (5 dní) 
9. – 14. 8. 2016, úterý 18.00 až neděle 15.00 
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby a učinili již 
alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním 
doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však 
třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz a P. Jan Regner SJ. Cena ubytování 
s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 3350 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 
2750 Kč. 
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Kurz 154 Ignaciánské exercicie (7 dní) 
21. – 28. 8. 2016 neděle 18.00 až neděle 15.00 
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty 
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu 
k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu 
k Bohu i 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 158 Sádhana (2 dny) 
23. – 25. 9. 2016, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je 
přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu 
uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Vhodné pro 
začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. Doprovází P. Petr 
Vacík SJ a Petr Miklas. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1180 Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 
 

Kurz 159 Filmové exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
27. 9. – 2. 10. 2016, úterý 18.00 až neděle 15.00  
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem 
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro 
ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ 
a František Hylmar SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2950 Kč, studenti a osoby 
s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 

Kurz 160 Mezi duší a Duchem I. (3 dny) 
6. – 9. 10. 2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací 
k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické 
metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak 
během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu 
nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2070 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1710 Kč. 
 

Kurz 161 Úvod do modlitby a meditace (3 dny) 
13. – 16. 10. 2016 čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Praktický úvod do modlitby a meditace přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou 
zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde 
účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších 
duchovních cvičeních. Doprovází Petr Vacík SJ a Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí 
včetně příspěvku na kurzovné je 1770 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.  
 

Kurz 163 Ignaciánské exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
26. – 30. 10. 2016 úterý 18.00 až neděle 15.00 
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty 
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny na oživení a upevnění osobního vztahu 
k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu 
k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě 
a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není 
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dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Irena 
Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2950 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 2350 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 164 Filmové exercicie (4 dny) 
2. – 6. 11. 2016, středa 18.00 až neděle 15.00 
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem 
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro 
ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ 
a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti 
a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč. 
 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 166 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
15. – 20. 11. 2016, úterý 18.00 až neděle 15.00 
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem 
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení 
a posílení modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde 
o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních 
domech, zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sestra Irena Göbelová CSTF. 
Cena ubytování s plnou penzí 2950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 

 
 

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
  

 PRAVIDELNÉ AKCE 
 

Po 

 
19.00 
 

Eucharistická oslava + agapé – eucharistii předsedají střídavě Libor 
Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Brož (KTF UK) 

20.00 
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou 
zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné 
pohoštění a neformální setkání. 

St 18.00 
Eucharistická oslava – celebruje střídavě Jan Kofroň, Petr Glogar 
OCD, Pavel Pola OCD a hosté. Po mši sv. je možné se připojit 
k dalším modlitbám řeholní komunity.  

Čt 19.00 
Následování Krista – cyklus duchovní četby, třetí středa v měsíci 
(změny vyhrazeny) 

 

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

 
 

CO NABÍZÍ KARMEL V ČERVNU 
 

St 15. 6. Četba z duchovních klasiků: Následování Krista  

Po 20. 6. 
Zahradní soirée. Hudba, občerstvení, dobrá společnost na 
zahradě našeho Karmelu. 
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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  ( M I M O  P R Á Z D N I N Y )  
 

Neděle  
14.00 Mše sv.  

20.00 Mše sv. 

Úterý  

17.00-18.30 Duchovní pohotovost (P. Jan Regner SJ, Krypta) 

19.00 Mše sv. 

20.15-21.00 Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  20.00 Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  

 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M  ( M I M O  P R Á Z D N I N Y )  
 

Úterý  

17.00 Pravidelná zkouška scholy 

18.30 – 19.00 

20.00 – 20.30 
Výpůjční doba knihovny 

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

20.15 Kurz Základy víry (sakristie) 

20.15-21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

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

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

Neděle 
19.30 – 20.00 

21.00 – 21.30 
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“) 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  –  Č E R V E N  2 0 1 6  
 

8.6. St 19.00 Filmový klub: Naše malá sestra, Městská knihovna 

10.6. Pá 
20.00 – 

24.00 
Noc kostelů 

11.- 

12.6. 

So 
Ne 

8.30 Výlet spolku Cesta: putování Jizerskými horami 

21.6. Út 
19.00 Mši sv. doprovodí naše schola 

20.00 Závěrečný kurz Základy víry (pro tento akademický rok)  

26.6. Ne 21.00 Oslava konce akademického roku 

Výhledově: 

18.-22. 7. 
10.00–
16.45 

Živé kameny –  

kostel otevřen pro bezplatné komentované prohlídky 

Červenec, 
srpen, září 

20.00 Neděle  - mše sv. 
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