SALVATORE
zpravodaj

pražské

135/únor

akademické

farnosti

A.D.2017
zdarma

Bohdan Mikolášek: Ticho (píseň věnovaná Janu Palachovi zazněla v úterý 17. ledna)

AKTU ALITY
SPOLEK CESTA: ZA BRTNICKÝMI LEDOPÁDY DO ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA, SOBOTA
11. ÚNORA 2017
Srdečně vás zveme na výlet do Českosaského Švýcarska za mrazivou krásou Brtníckých
ledopádů. Výchozím bodem i cílem našeho putování bude podhorská ves Brtníky. Zamýšlená
trasa povede zpočátku po zelené turistické značce přes areál bývalého loveckého zámečku
Šternberk, Brtnický hrádek a následně po cyklostezce č. 3033 podél Vlčího potoka kolem

ledopádu Betlém, Varhany, Vlčí stěnka, Velký ledový sloup a Křepelčí stěnka. Do Brtníků
doputujeme přes Křížový vrch procházejíce křížovou cestou postavenou v letech 1801 – 1804.
Celková délka této trasy je cca 8 km, podle zájmu ji můžeme prodloužit na cca 13 km
zacházkou k Jeskyni víl v Kyjovském údolí.
Doporučené vybavení – dostatečné množství teplých nápojů a jídlo na celý den, teplé oblečení
případně nesmeky a turistické hole pro jistější krok.
Sraz je v sobotu 11. února 2017 v 06.30 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem –
prodejna jízdenek). Vlak R692 odjíždí v 06:53. Předpokládaný návrat do Prahy je v 21:09.
Prosíme, hlaste se na emailu: spolekcesta@email.cz
Za výletní spolek Cesta se těší Larisa Jurkivová a Jana Toulcová.

LIDÉ KOLEM NÁS: TASHI GYAMSTO, PROF.OLGA LOMOVÁ A ČÍNSKÉ SOUVISLOSTI.
PONDĚLÍ 13.2. 2017 OD 19.00

sakristie Akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora
Akademická farnost ve spolupráci se Studentským hnutím za solidaritu a Online encyklopedií
migrace z.s. vás zvou na druhou besedu v rámci cyklu debat s názvem "Lidé kolem nás":.
Hosty budou Tashi Gyamsto, který usiluje v ČR o získání azylu a sinoložka prof. PhDr. Olga
Lomová, CSc., vedoucí Ústavu Dálného východu Filosofické fakulty UK.
Tématem večera bude kromě osobního příběhu našeho hosta také reflexe komplikovaných
vztahů s Čínou.
Setkání
moderuje
Kateřina
Procházková,
redaktorka
České
televize.
Vstup volný, sakristie je přístupná pouze z nádvoří Klementina.

FILM A SPIRITUALITA – MLČENÍ / SILENCE, STŘEDA 22. ÚNORA V 19.00
V polovině 17. století je Japonsko zcela
uzavřené kontaktu se západními mocnostmi.
Křesťanství je zde postavené mimo zákon a
křesťané musí svou víru skrývat. Dva
portugalští jezuité, otec Rodrigues (Andrew
Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se
vydávají do země vycházejícího slunce
s velmi nebezpečným cílem: najít svého
učitele, otce Ferreiru (Liam Neeson), který se
prý zřekl víry. Japonští feudálové a vládnoucí
samurajové jsou odhodláni křesťanství ve
své zemi vymýtit. Šířit slovo Boží je jeden
z nejtěžších zločinů. Křesťané jsou pronásledováni a brutálně mučeni. Buď se zřeknou své
víry, nebo jsou vystaveni nekonečné agónii a bolestivé smrti. Mladé mnichy čeká ta nejtěžší
zkouška víry a vytrvalosti, na kterou možná nejsou připraveni…
Knihovna při této příležitosti uvítá prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera, který se zúčastní
projekce a následné diskuse. Český katolický kněz, jezuita, vědec a pedagog žil a působil od
roku 1961 v Japonsku, nejprve jako docent, od od r. 1969 pak jako řádný profesor. Vedle své
akademické činnosti vedl v letech 1965–70 jako regens interdiecézní kněžský seminář v Tokiu
a v letech 1975–83 byl ředitelem centrální knihovny univerzity Sophia.
Mlčení / Silence Mexiko – Tchaj-wan – USA 2016, Martin Scorsese, české titulky, 159 min.
Městská knihovna, Velký sál, vstupné 100 Kč, středa 22.2. od 19 hod. Projekce s úvodem a
moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
online rezervace: www.mlp.cz
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XXII. POPELEC UMĚLCŮ - GETSEMANE
STŘEDA 1. BŘEZNA 2017

18.00 hodin / Hanuš Hachenburg: Hledáme Strašidlo.(Loutková) divadelní hra, kterou napsal
v roce 1943 čtrnáctiletý vězeň terezínského ghetta, v podání studentů, absolventů a učitelů
Gymnázia Přírodní škola.
Koná se v sakristii kostela. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17.40.
19.00 hodin / Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví
Mons. Tomáš Halík.
20.30 hodin / Vernisáž instalace gotického fragmentu Getsemanské zahrady.
„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.

STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2017
Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí
příležitost naučit se hledat a nacházet Boha ve všech
věcech, posunout si své hranice a lépe poznat sami
sebe i druhé lidi v různorodosti jejich kultur. O příštích
prázdninách, 14. až 23. července 2017, pořádají čeští
jezuité
mezinárodní
setkání
mladých
lidí
Středoevropský Magis (Central Europe Magis, CEM).
První část setkání tvoří tzv. experimenty neboli
zkušenosti, které se budou konat v několika státech
střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko a
Německo?). Experimenty se dělí do pěti základních
kategorií (umělecké, socio-kulturní, putovní, duchovní
a experimenty zaměřené na službu, kam spadají
experimenty sociální a ekologické); účastní se jich
malé skupinky o zhruba patnácti lidech několika
národností.
Na závěr se všichni účastníci sjedou do Prahy, kde na
ně budou čekat přednášky a workshopy k hlavnímu
tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“), společné
poznávání Prahy i vzájemné sdílení zážitků.
Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem zapojit do příprav
setkání. Přípravy budou probíhat během celého akademického roku a jejich součástí budou
také formační setkávání, která zájemcům přiblíží základní principy ignaciánské spirituality.
Pokud se nemůžete zapojit do příprav v průběhu roku, budeme potřebovat také dobrovolníky
v průběhu vlastního setkání. Více informací o Magis naleznete na webu www.jesuit.cz/magis
Kontakt a info (Lenka Češková): magis.bohemia@gmail.com
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MOŽNOST POSÍLAT SVŮJ PŘÍSPĚVEK NAMÍSTO DO KOŠÍČKU PŘÍMO NA ÚČET
Znovu děkujeme všem dárcům, kteří malými i většími částkami přispěli na chod naší farnosti
(a na její projekty). Vaše příspěvky nám pomáhají podporovat pastorační aktivity, kromě
kostela Nejsv.Salvátora také v exercičním domě v Kolíně, umožňují chod scholy, ale
i webových stránek kázání a přednášek, pomáhají s opravami a investicemi v kostele
a s mnoha jinými aktivitami. Za všechny dary vám všem patří vřelý dík a naše modlitby za vás.
Rádi bychom vás také upozornili na novou možnost přispívat pravidelně na chod farnosti
přímo na náš bankovní účet namísto do košíčku při nedělní sbírce (účet u České spořitelny
1933882329/0800) a vaše příspěvky si na konci roku můžete podle zákona odečíst z daní.
Stačí zadat trvalý příkaz k úhradě s variabilním symbolem 1111, abychom dar mohli
identifikovat a vystavit vám potvrzení
Připravujeme možnost příspěvkových asignací – tedy možnost vybrat si aktivitu nebo
konkrétní projekt, který chcete buď dlouhodobě nebo jednorázově podporovat.

SBÍRKA NA NOVÝ KOBEREC KE SKLENĚNÉ MENSE
Rádi bychom pokračovali ve sbírkách na dílčí projekty, momentálně je připraven k instalaci
červený koberec od skleněné mensy. Požadavek na jeho výměnu po 30 letech používání
urychlila loňská instalace červeného koberce Christiana Helwinga. Koberec byl od roku 1987
součástí nové výzdoby kostela Nejsv. Salvátora, kterou podle nových liturgických předpisů
provedl akademický sochař a jáhen Karel Stádník (+12. ledna 2011). Pod oktogonální kupoli
tak přibylo dřevěné osmiboké podium, zakrývající hlavní vstup do jezuitské krypty a na něm
skleněná mensa s teologickým modelem vesmíru a skleněný ambon s modelem atomu.
Červený koberec byl až do roku 2009 kromě okolí mensy také optickou spojnicí se
svatostánkem, ke kterému směřoval prostředkem chóru.
Výroba nového koberce ve stejném odstínu stála 30 tisíc korun. Přispět na jeho instalaci
můžete jak na účet farnosti 1933882329/0800 pod variabilním symbolem 1987 (rok instalace
původního koberce), tak do kasičky v kostele. Děkujeme za vaši vstřícnost a těšíme se opět
na zvelebený prostor oltáře!

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990
a pravidelně doprovází úterní bohoslužby, pořádá benefiční koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou farnost. Zpívá duchovní hudbu od středověku po současnost, včetně skladeb vlastních autorů. Ke společným zkouškám se schází
každé úterý od 17 hodin v sakristii, během celého roku zkouší v
pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému období. V
letošním akademickém roce se vedení ujala nová sbormistryně
Josefína Nedbalová. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na e-mailu 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 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 zadním vchodem u sakristie). Více na
http://krypta.maweb.eu

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

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
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. Hrajeme každý
čtvrtek od 19.00 v tělocvičně ZŠ v Umělecké ulici a to volejbal, fotbal,
florbal a basket. 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.
Výpůjční doba: Út 18.30 – 19.00 a 20.00 – 20.30 (každé druhé úterý, viz kalendář na webu
farnosti) a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“.
Děkujeme novým i stálým knihovnicím a knihovníkům Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně
Ledecké, Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně!
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(P. Petr Vacík SJ, * 3.února 1977)
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Milý Petře,
druhu ve zbrani i v humoru, převaděči mezi břehy, laskavý naslouchající
i nesmlouvavý kritiku, salvátorský inventáři…
Vše nejlepší k Tvým hranatým narozeninám a zůstaň nám nadále věrný
(i my věrni zůstaneme!)
Tvá domovská první pražská akademická

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
St 1.2. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.
Mši svatou slouží P. Václav Dvořák. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď, Jabok,
Salmovská 8
St 8.2. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď, Jabok,
Salmovská 8
St 15.2. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.
Mši svatou slouží P. Libor Ovečka. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď, Jabok,
Salmovská 8
St 22.2. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo nám.
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď, Jabok,
Salmovská 8

S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny zde 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.
Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je přes formulář na
kolinskyklaster.org.
(Případně se můžete přihlásit e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, pak uvádějte
v předmětu e-mailu číslo kurzu a prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz
samostatným e-mailem). Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
Kurz 180 Filmové exercicie (4 dny)
15. - 19.2. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00
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Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém
s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází 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.
Kurz 181 Víkend ignaciánské spirituality (2 dny)
24. - 26.2. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Kurz představuje ignaciánskou/jezuitskou spiritualitu: způsoby modlitby a duchovní cvičení
a principy pramenící z tradice Ignáce z Loyoly a jezuitského řádu. Může sloužit jako
úvod/zácvik do exercicií, nebo prostě jako zastavení se na počátku postní doby. Doprovází
František Hylmar SJ a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby
s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 182 Postní kontemplativní mini-exercicie (3 dny)
2. - 5.3. 2017, čtvrtek 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 sestra Irena Göbelová CSTF. Cena
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1610 Kč.

V neděli 22.ledna se za účasti dvou biskupů konala zádušní mše za Jiřího Navrátila,
místostarostu Junáka – českého skauta
(foto MS)
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Kurz 184 Postní kontemplativní exercicie (4 dny)
15. – 19. 3. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00
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 Denisa Červenková
CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 187 Postní mini-exercicie/rekolekce (3 dny)
30.3. - 2.4. 2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do
duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení
a přípravu na Velikonoce. Doprovází P. František Hylmar SJ (část kurzu pravděpodobně
P. Petr Vacík SJ). Cena ubytování s plnou penzí 1180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
940 Kč.
Kurz 191 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
27.4 -1.5. 2017, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a
jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s
biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett VasilukováRešlová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 192 Duchovní cvičení (5 dní, obsahuje státní svátek)
3. - 8. 5. 2017, středa 18.00 až pondělí 15.00
Individuálně vedená duchovní cvičení (ignaciánské exercicie) s volbou doprovázení mezi třemi
doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace
Sester sv. Josefa) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma duchovních cvičení založených na
individuálních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním
rozhovorem/konzultací s někým z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají
ekumenickou otevřenost. Denně také hodina společné práce v klášteře a na zahradě
a dostatek času na procházky v přírodě. Cena kurzu je 2950 Kč včetně ubytování v jednoa dvoulůžkových pokojích se soc. zařízením a plné penze.
Kurz 195 Sádhana (2 dny)
26 - 28.5.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický
jezuita A. de Mello SJ. 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 Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s
nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 200 Exercicie „Uspořádat si život (7 dní, obsahuje státní svátky)
2.- 9.7.2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa
ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit
9

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. Irena Göblová CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s
plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 203 Kontemplativní exercicie (7 dní)
6. - 13.8.2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie
probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Jde o klasickou formu kontemplativních
exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Tento
kurz není vhodný pro úplně začátečníky, je určen pro ty, kteří již absolvovali alespoň jeden
kurz kontemplativních exercicií (máte-li pochybnosti, kontaktujte nás). Doprovází sestra
Denisa Červenková CSTF (pravděpodobně bude doplněn ještě jeden doprovázející). Cena
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 205 Ignaciánské exercicie (7 dní)
20.- 27.8.2017, 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, osoby s nízkým příjmem
3290 Kč.
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Do kostela se vrátily z restaurátorské dílny další 4 sochy apoštolů

AKCE

NA

KARMELU

(foto MS)

EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN

19.00
Po
20.00

St

18.00

So

09 -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

13..2.
9. - 12.3.

KARMEL
20.00

V ÚNORU A BŘEZNU

Následování Krista. Četba z duchovních klasiků.
Překážky v rozlišování povolání. Víkendové setkání pro mladé
ženy, které hledají svou životní cestu. Zaměříme se na pravidla
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rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, křesťanské
chápání povolání, svobody i lidské křehkosti. Nabízíme prostor pro
dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Víkend proběhne v
Holostřevech, více info a přihlášky u sestry Ireny a na
karmelitky@gmail.com

Z K ALENDÁŘE AK ADEMICKÉ FARNOSTI
BOHOSLUŽBY
14.00
20.00
19.00
20.15

Neděle
Úterý
Čtvrtek

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru (v sakristii.)

20.00

PRAVIDELNÝ

TÝDENNÍ PROGRAM

17.00
20.00 – 20.30
20.15
20.15
20.15 - 21.15
7.00
19.00
19.00
20.00 - 21.00
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

DALŠÍ

A DUCHOVNÍ SERVIS

Pravidelná zkouška scholy
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (sakristie)
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) od 21.2.!
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, každý sudý týden
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ nebo
jiných akcí po mši sv. v sakristii)

PROGRAM- ÚNOR

1.2.
11.2.

So

6.30

13.2.

Po

19.00

2017

Výročí obnovení duchovní správy u Nejsv. Salvátora (1990)
Výlet spolku Cesta: za Brtnickými ledopády do Českosaského
Švýcarska
Lidé kolem nás - Tashi Gyamsto, prof.Olga Lomová a čínské
souvislosti. Sakristie
Film a spiritualita: Mlčení. Velký sál Městské knihovny
Masopustní kafe po mši

22.2.
St
26.2.
Ne
VÝHLEDOVĚ:

19.00
21.00

1.3.
5.3.

18.00 Popelec umělců 19.00 Popeleční mše sv.
20.00 Vstup mezi čekatele křtu

St
Ne

Salvatore. Měsíčník. Redakce: Marta Mills, Martin Staněk,
Dáno do tisku 3.2..2017 Náklad 600 ks. Zdarma. Kontakt: Křižovnické nám. Praha 1, 110 00. tel.: 222221339 e-mail: info@farnostsalvator.cz,
www.farnostsalvator.cz č.ú.1933882329/0800 Česká spořitelna a.s.

© 2017
12

