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Vážení a milí,
nastal opět čas akademický, který nás nelítostně i radostně uvádí do rytmu a tempa učeben,
studoven, knihoven, zkouškových období a probdělých nocí nad bakalářkami. Čas
akademický má své ohraničení (říjen – červen), má svá období (milovaná zkoušková) a pro
mnohé z nás jednoho dne definitivně končí. Není však jediným časem, který může student či
akademik zároveň prožívat. Jak víme my zkušenější a starší, tento čas existuje paralelně
s časem cyklickým – liturgickým, ale také s časem nám vyměřeným k životu. Lingvisté by nás
upozornili i na čas přítomný, předpřítomným, budoucí a podobně.
Z latiny známe i jednu podobu gramatického času, a to participium présenta aktiva, jež
vyjadřuje děj současný a aktivní. Proč však lézt hned v říjnu tak hluboko do latiny? Tento
gramatický čas mi totiž připomíná jeden veršovaný dialog, který vede neznámý zvídavý tazatel
s podivným mladíkem s bujnou kšticí vpředu a lysinou na temeni: "Proč ti padají husté vlasy
až do čela?" "Aby mne mohl každý, kdo na mne čeká a jde mi vstříc, dobře zachytit." "A proč
máš vzadu lysinu?" "Když jednou prolétnu na okřídlených nohou a člověk mne nezachytí, pak
už zezadu nemá naději mne chytit, i kdyby si to sebevíc přál."
Ano, jedná se o boha Kaira, boha příhodného okamžiku. Pokud jej chceme zachytit, musíme
participovat, účastnit se nějakého důležitého děje v našem životě, být dostatečně přítomný
(bdělý), a zároveň aktivní. Takže je nasnadě, že tak hojně užívané participium futura („jo jo,
dyť už du“), jímž se krásně prokrastinuje půl života, zde ani zdaleka nestačí, neboť za pleš
ještě příležitost nikdo nechytil.
Kairos, to je totiž ten Kazatelův „čas žít a čas umírat, čas plakat a čas smát se, čas mlčet a
čas mluvit, čas hledat, ale i čas ztrácet“! A apoštol Pavel jde v listě do Korinta ještě dále, když
říká: „Nyní je ten čas příhodný, nyní je ten čas spásy.“ A je nasnadě, že se toto zvolání
nevztahuje jen k létu roku 57, kdy text pravděpodobně vznikl.
Proto nejen všem nově příchozím do akademické farnosti i všech akademických institucí ze
srdce přejeme, aby se pevně postavili a vyhlíželi bujnou kštici svého kairu, příhodného
okamžiku a tento okamžik aby nepromarnili. Pokusíme se vám v tom všemi silami pomáhat.
Martin Staněk a tým Akademické farnosti

TOMÁŠ HALÍK: TAJEMSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
Na konci roku 1989 jsem po 11 letech kněžského působení „v ilegalitě“ navrhl kardinálu
Tomáškovi, že obnovím pastoraci vysokoškoláků v kostele Nejsvětějšího Salvátora, v němž
kdysi slavná tradice univerzitních kazatelů byla drasticky přerušena perzekucí padesátých let.
Začínal jsem opravdu „od píky“.
Postupem let se však „Salvátor“ stal nejen první personální farnosti v naší zemi, nýbrž i
duchovním a intelektuálním hnutím, myšlenkovou školou, výrazným kulturním, zejména
uměleckým centrem, místem dialogu víry se současnou filozofií, vědou a uměním, místem
občasného ekumenického a mezináboženského dialogu, úrodnou líhní řady kněžských a
řeholních povolání; farností, kde víc než 1500 převážně mladých, vzdělaných lidí přijalo po
důkladné přípravě iniciační svátosti církve a mnoho dalších se do církve vrátilo po letech
náboženských krizí. Kázání na našich webových stránkách pravidelně poslouchá mnoho lidí
nejen po celé republice a na Slovensku, ale i řada krajanů a studentů v zahraničí. Cizinci na
nedělních večerních mších, přeplněných mladými lidmi, si musí korigovat představu
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o „nejateističtější zemi planety“. „Salvátor“ je dnes jednou z výrazných tváří současného
českého křesťanství.
Protože prostory farnosti už dávno nestačí jejím aktivitám, vznikla řada „detašovaných
pracovišť Salvátora“ – exerciční dům v Kolíně pod vedením našeho kaplana Petra Vacíka
(který byl v naší farnosti kdysi pokřtěn a po letech vysvěcen na kněze), kde stovky zájemců
prošly kurzy uvedení do kontemplace a hlubšího duchovního života, klášter sester karmelitek
v Košířích, pod vedením „dcery Salvátora“ sestry Denisy, kde se konají také přednášky,
besedy či semináře nad mystickou literaturou, studentské mše, mše Vysokoškolského
katolického hnutí v kostele svatého Ignáce, promítání a komentování filmů v Městské
knihovně, sportovní klub „Lazar Betánie“ – a celá řada dalších aktivit, které tak či onak souvisí
s naší farnosti a vyzařují jejího ducha.
Salvátor už dávno není „dílem jednoho muže“ – tajemství jeho vitality je v týmové práci řady
obětavých spolupracovníků a několika speciálních grémií. Za mnohé bych zmínil uměleckou
radu, která pod vedením architekta Norberta Schmidta připravuje v kostele nejen řadu výstav
moderního umění a uměleckou část každoročního Popelce umělců, nýbrž i dvakrát do roka
překvapivě proměňuje prostor kostela „výtvarnými intervencemi“, také všechny, kdo přispívají
k důstojnosti salvátorské liturgie, hlavně Roberta Huga a ostatní varhaníky a naší scholu.
Pastoračnímu referentovi Martinu Staňkovi, „motoru naší farnosti“, pomáhá dnes kromě
dalších zaměstnanců tým z farníků, kteří mají zkušenosti v managementu.
„Tajemství Salvátora“ však nespočívá v množství aktivit, nýbrž ve stylu chápání křesťanství
a místa církve v dnešní společnosti. Nejde jen o to poskytovat věřícím studentům bohoslužby
s kvalitním kázáním a možnost setkávání a navazování osobních kontaktů. Dnes je hlavně
třeba vytvořit prostor pro „hledající“, kteří tvoří největší procento v této části české populace, a
to citlivě, bez odstrašujícího „lovení duší“; naší zásadou je „všichni jsou pozváni, nikdo není
nucen.“ Je také třeba pomáhat k „druhé konverzi“ mnohým, jejichž dětská víra či prvotní
nadšení konvertitů vyprchaly, ukázat jim, že tyto krize víry jsou příležitosti „zajet na hlubinu“ a
objevit jinou podobu křesťanství. Je nutné se vyhnout jak pokušení uzavřít se do ghetta
tradicionalismu, křečovité hry na svět, který už není, tak i povrchnímu přizpůsobování se
„duchu doby“ a názorům okolí.
Akademická farnost musí rozvíjet symetricky tři oblasti křesťanské existence. Poskytnout
důkladné náboženské vzdělání, které umožňuje tvořivý dialog se současnou filozofií, vědou
a kulturou; formou kázání, přednášek a diskusí rozvíjet odvahu přemýšlet o vlastní víře.
Neméně důležité je však uvést do hloubky osobního duchovního života, do umění meditovat,
trpělivě duchovně doprovázet jednotlivce, poskytovat pravidelně prostor nejen pro svátost
smíření, ale také duchovní rozhovory a poradenství. Široká nabídka duchovních cvičení,
otevřených i hledajícím mimo církve, zejména kursy kontemplace, jsou dnes tím
nejdůležitějším, čím naše farnost slouží církvi i společnosti. Probíhají rovněž cykly skupinové
přípravy na svátost manželství se zapojením teologů, právníků i psychologů nebo kurzy
„biblioterapie“.
Třetím rozměrem je občanská angažovanost křesťana, schopnost postavit se proti populismu,
aroganci a demagogii ve veřejném životě, místo konformismu a servility podporovat odvahu ke
kritickému vztahu k moci, mít střízlivě kritický vztah k informacím na sociálních sítích
a k náladám veřejnosti, nebát se být v nonkonformní menšině, umět prozíravě „ číst znamení
doby“. Žijeme v době velkého přelomu ve světě i v církvi, nostalgické folklorní slavnosti nás
nespasí. Prorocký hlas papeže Františka vyzývá k radikálnímu návratu ke kořenům evangelia
– je třeba do hloubky promýšlet jeho reformní úsilí.
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Chtěl bych nejnadanější mladé lidi z naší farnosti časem zapojit jak do mezinárodních
výzkumných úkolů, kde spolupracuji s řadou významných teologů a sociologů z celého světa,
tak i do týmu, v němž na půdě České křesťanské akademie nyní ekumenicky pracujeme na
vizi budoucího působení církví v naší zemi. I s vědomím našich mnoha nedostatků a omezení
– žeň je hojná a dělníků málo – považuji pražskou akademickou farnost za důležitou laboratoř
budoucnosti. Jsem opravdu vděčný Bohu, že nás během víc než čtvrtstoletí chrání a tak
mnoho dobrého nám už daroval.
Publikováno v Katolickém týdeníku č. 2017/38 dne 19. 9. 2017

AK TUAL IT Y
PŘÍTOMNOST KNĚŽÍ 2017/2018
Mons. Tomáš Halík je hostujícím profesorem na Univeristy of Notre Dame, USA a to až do
prosince 2017. P. Petr Vacík SJ je od září na formativním pobytu v jezuitském centru na Srí
Lance, kde bude zhruba půl roku. Zpátky ve farnosti ho tedy přivítáme v březnu roku 2018.
P. Jan Regner SJ bude v naší farnosti do poloviny února 2018 a poté odchází do Akademické
farnosti Olomouc. P. Marek O. Vácha zůstává ve farnosti jako doposud.

ÚTERNÍ STUDENTSKÉ BOHOSLUŽBY – NOVĚ OD 18 HODIN
Od 3.října 2017 budou všechny úterní bohoslužby již od 18.00! Ke změně došlo po
čtvrtstoletí s ohledem na příliš pozdní konec kurzu Základy víry. Dochází tedy k posunu nejen
bohoslužeb, ale i meditací v kryptě (od 19.15) a duchovní pohotovosti P. Marka Váchy (od
19.00). Schola bude v tomto akademickém roce zkoušet v prostorách Klementina. Doufáme,
že změny pro vás nebudou komplikací a nový řád se rychle zaběhne.

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

WHO IS WHO V AK ADEMICKÉ FARNOSTI
Mons. Tomáš Halík – farář, vedoucí kurzu Základy víry, kazatel, zpovědník, oddávající...
Do prosince 2017 je hostujícím profesorem na University of Notre Dame, USA
P. Jan Regner SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, od února 2018 v Akademické farnosti Olomouc
P. Petr Vacík SJ – farní vikář, zpovědník a doprovázející, ředitel exercičního domu v Kolíně,
do února 2018 na jezuitské formaci v zahraničí
P. Marek Orko Vácha – farní vikář, zpovědník, přednášející
Na všechny kněze se lze obracet se žádostmi o křest, svátost manželství či svátost smíření.
Martin Staněk – pastorační referent; řízení chodu farnosti, příprava dospělých ke křtu
a k biřmování, rodičů na křest dětí, snoubenců na manželství, duchovní konzultace
Marta Mills – farní asistentka; farní administrativa a personalistika, kalendář, koordinace
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aktivit, matriky, redakce Salvatore, knihovna, dobrovolnictví a charita, knižní pult a další
Sr. Denisa Červenková CSTF – sestra karmelitka z Karmelu Edith Stein; vedení úterních
meditací a víkendových exercicií, duchovní doprovázení
Sr.Irena Göbelová CSTF – karmelitka z Karmelu Edith Stein; duchovní rozhovory
Adéla a Petr Muchovi – participace na kurzu pro biřmovance, víkendové rekolekce, duchovní
konzultace
Pavel Šimáček – technický administrátor kostela, příprava úterních mší sv.
Robert Hugo – titulární varhaník a regenschori, koordinátor hudebních akcí
Eva Bublová – varhanice
Michal Tomáška – kostelník, sakristán (nedělní mše sv.)
Adam Drahoš – kostelník, sakristán (nedělní mše sv.)
Martin Hlouch – kostelník, sakristán (pouze čtvrteční adorace)
Sylvie Pavlová – ekonomka a účetní farnosti
Josefína Nedbalová – sbormistryně scholy
Norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav a instalací
Další nejmenovaní: lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí společenství, pradlenka, květinářka,
ochotní dobrovolníci, sportovci, knihovníci…

VENI CREATOR SPIRITUS - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 3.10. 18.00
Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách nedělí 1. října, kdy se konají již obě
bohoslužby, tedy ve 14 i ve 20 hodin. Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018
proběhne v úterý 3. října. V 18 hodin (pozor, změna oproti minulým rokům!) zahájíme
slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus, kterou doprovodí naše schola. Mši sv. celebruje
P. Jan Regner SJ a promluví P. Marek Orko Vácha. Po jejím skončení všechny srdečně
zveme k neformálnímu setkání s hudbou a občerstvením na pouze pro tento okamžik
otevřeném Studentském nádvoří Klementina.

FILM A SPIRITUALITA – O TĚLE A DUŠI, 4.10 OD 19.00
Nekonvenční tragikomická love story dvou odlišně zmrzačených lidí: stárnoucího finančního
ředitele jatek, jemuž tělesný handicap brání v navázání bližšího vztahu a mladé uzavřené
kvalitářky masa s dokonalou pamětí, ale nepřekonatelnou fobií z tělesného kontaktu
i potenciálního citového vzplanutí. Oba hrdinové, postupně ohromováni zjištěním, že sdílejí
totožné sny (v nichž jsou laní a jelenem uprostřed zasněženého lesa), se je následně
pokoušejí společně naplnit. Zlatý medvěd za nejlepší film na Berlinale 2017. (Maďarsko 2017,
Ildikó Enyedi, maďarsky s českými titulky, 116 min., od 15 let)
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. Jan Regner SJ a Mgr. Lukáš Jirsa,
Ph.D.; vstupné 90 Kč, velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí.

KURZ ZÁKLADY VÍRY 2017/2019 - 10.10. OD 19.00
Je určen především dospělým zájemcům (byť zatím nerozhodnutým) o křest, biřmování a
první sv. přijímání, nabízí však v pravidelných přednáškách prostor i těm, kdo byli sice
pokřtěni, ale nedostalo se jim nábožensko-duchovního vzdělání, případně i partnerům
praktikujících křesťanů, kteří se chtějí seznámit se spirituálním zázemím svých blízkých. Kurz
bude probíhat formou přednášek každé úterý již od 19 hodin (pozor - změna oproti minulým
kurzům) do 20.30 hod. v sakristii kostela. V rámci kurzu proběhnou také 4 víkendová
setkání. Kurz vrcholí pro zájemce o křest a pro biřmovance-konvertity o Velikonocích 2019,
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tzv. rychlí biřmovanci (již praktikující katolíci) projdou zrychleným kurzem do jara 2018, kdy
budou o některé neděli velikonoční biřmováni. Není třeba se přihlašovat předem.
Přípravu doprovázejí Mons. Tomáš Halík, Martin Staněk, Petr Vacík SJ, Jan Regner SJ,
Marek Orko Vácha, sr. Denisa Červenková, sr. Irena Göbelová, Petr a Adéla Muchovi.

NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU - 13.10.
Srdečně zveme k již tradiční noční rozjímavé pouti na Svatou Horu, která se letos půjde
v pátek 13. října. Sraz na Baních (konečná autobusu 129) v 19.26 (odjezd ze Smíchovského
nádraží 19.06). Příchod do Příbrami někdy v sobotu ráno/dopoledne, využijeme některé z ranních mší v opravené bazilice.
Celá cesta měří cca 55 km a většinou vede po lesních cestách. Trasa: Zbraslav Baně motorest Jíloviště - Černolice - Skalka - Stožec - Kuchyňka - Příbram Svatá Hora. Tradice této
pouti sahá minimálně do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, aby nebudili pozornost
policie. Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 hledala skupina,
která tradici poutě převzala, alternativní trasu kvůli uzavřenému mostu ve Štěchovicích. Od té
doby se chodí po hřebeni Brd po trase Praha-Baně – Skalka – Stožec – Příbram.
Pouť se koná za každého počasí, po cestě není možnost občerstvení kromě začátku a konce
trasy. Přizpůsobte tedy tomuto faktu své vybavení. Méně zdatní účastníci mohou odjet dříve
posledním autobusem z Řitky (cca 1/4 trasy) či prvním ranním z Dobříše (cca 2/3 trasy) zpět
do Prahy. Příchod na Svatou Horu u Příbrami očekáváme v dopoledních hodinách, odkud
se po tiché meditaci, případně účasti na některé ze mší odebereme na autobus do Prahy. Více
info: pavelkurka@seznam.cz

VÝLET SPOLKU CESTA: PUTOVÁNÍ PO CESTÁCH JIZERSKOHORSKÝCH SKLÁŘŮ, 21.10.
Pojďte se projít podzimní krajinou Jizerských hor! Naše říjnová výletní trasa povede
z Bedřichova-Maliníku přes Vysoký hřeben k poutnímu místu s křížovou cestou nedaleko
bývalé Hašlerovy chaty, kde se zastavíme k tichému zamyšlení. Dále budeme pokračovat přes
Janov nad Nisou na rozhlednu-chatu Královku a dále na chatu Prezidentskou, kde doplníme
energii dobrým obědem. Pak vyrazíme kolem vodní nádrže Josefův Důl do zaniklé sklářské
osady Kristiánov, odkud nás budou cestou zpátky do Bedřichova doprovázet panely naučné
stezky věnované sklářům v Jizerských horách. Celá trasa měří cca 20 km.
Doprava tam – odjezd v sobotu 21. října v 7.00 z Prahy Černého Mostu do Liberce, zastávka
Fügnerova, autobusem společnosti Student Agency, odtud v 8.58 autobusem MHD č. 18 do
zastávky Bedřichov-Maliník. Doprava zpátky – odjezd z Bedřichova autobusem MHD č. 18 v
16.39 do Liberce – Fügnerova s návazným odjezdem do Prahy v 18.00 – autobus společnosti
Student Agency. Plánovaný příjezd na Černý Most v 19.05. Jízdenky si každý zabezpečí sám.
Prosíme, hlaste se dopředu na e-mailu: spolekcesta@email.cz
Za výletní spolek Cesta
Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

OBAVY V CÍRKVI - čtvrtek 5. října 2017 v 19.30 hod., prostory D8
barokní refektář dominikánského kláštera (vstup Jilská 7a)
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Číslo revue Salve 1/2017 nazvané Obavy v církvi vyvolalo řadu protichůdných reakcí, což
ukazuje na aktuálnost a naléhavost otázek, s nimiž revue přichází. Celý náklad byl rozebrán během jediného týdne. Bude následovat dotisk…
Hosty večera budou: Kateřina Pulkrábková, socioložka, Zdenek Wasserbauer, generální vikář
pražské arcidiecéze, fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánů.
Debatu bude moderovat Petr Vizina, vedoucí kulturní redakce zpravodajství ČT
Církev je součástí dějin spásy, a proto je nutné na ni nahlížet ve světle víry. Vědomí toho, co je
v církvi božské, vytváří prostor pro kritický pohled na to, co je lidské. Všechno lidské je nutně
nedokonalé, má však růst k dokonalosti. Církev v naší zemi prochází obdobím, které můžeme
označit za zlomové. Výrazně se mění situace ve světě a také u nás se nově utváří vztah církve
ke společnosti. Každá změna je provázena nejistotami a obavami. Dokážeme jim přiměřeně
čelit a využít je jako příležitost k lepšímu uskutečňování poslání církve v naší době? Jen skutečná touha po pravdě a ryzost vlastní sebereflexe mohou otevřít cestu dál.

PODZIMNÍ KURZ PŘÍPRAVY
10.10. - 28.11. 2017

NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ V

CENTRU

PRO RODINU

-

Cílem kurzu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství. Jejím základem je křesťanský pohled na manželství a rodinu. Během osmi večerů se v rámci přednášek
a následných seminářů promýšlejí témata obsažená v manželském slibu, který by manželé
měli naplňovat ve svém každodenním životě. Pozornost je také věnovaná otázkám oddávajícího před vlastním slibem. Na přípravě se podílí tým tvořený několika kněžími, jáhnem a manželskými páry. Snoubenci dostávají každý večer materiály k danému tématu, určené k další
diskusi v páru. Koná se v Pastoračním středisku (sál sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha Dejvice.
Na kurz je nutné se předem přihlásit. Přihlašování, prosím, neodkládejte, o kurzy bývá velký
zájem, jejich kapacita je omezená. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách Centra pro rodinu při pražském arcibiskupství (apha.cz/cpr).
Společná příprava na manželství v Akademické farnosti bude probíhat až na přelomu dubna a
května 2018. Semiindividuální přípravu pro naše farníky vede po předchozí domluvě ThLic.
Martin Staněk.

SBÍRKY, DARY, PODPORA
Děkujeme všem dárcům, kteří malými i většími částkami přispívají na chod naší farnosti (a na
její projekty).
Nedělní sbírky
Jsou určeny na provoz farnosti (vyjma deseti sbírek, určenými arcibiskupstvím na jiné potřeby)
a v současné době pokrývají 18 procent našich příjmů. Průměrný příspěvek návštěvníka
nedělní mše sv. je v současné době 26 Kč, měsíčně tedy 104 Kč. Děkujeme za podporu.
Nabízíme možnost přispívat pravidelně na chod farnosti přímo na náš bankovní účet
namísto do košíčku při nedělní sbírce (účet u České spořitelny 1933882329/0800).
Bonusem je možnost odečíst si dar z daní. Příkaz k úhradě prosíme opatřete variabilním
symbolem 1111.
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V současné době můžete také podpořit:
 Exercicie a duchovní cvičení (var.symb. 2222) – v současné době dotujeme víkendová
setkání Kurzu základy víry, přispíváme na provoz Kolínského exercičního domu a na
základní odměny pro doprovázející částkou ve výši 300 tisíc korun ročně.

Jak můžete 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.. Liturgické služby lektorů a žalmistů (po zaškolení, není vhodné pro všechny); Solidarita
při nedělních sbírkách; Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů; Knihovna (služby,
inventarizace). Věcné dary – hostie, mešní víno, svíčky, papír, technika; Profesní pomoc …
Databázi dobrovolníků a nabídek konkrétní pomoci eviduje farní asistentka Marta Mills
(Info@farnostsalvator.cz), připravuje se online databáze na farním webu.

OPRAVY A PROJEKTY UKONČENÉ, PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ
Investice a opravy za léto 2017
Odvětrání pohřební krypty (65 000,-)
Likvidace dřevokazného hmyzu v kostele (35 000,-)
Přípojka vysokorychlostního internetu a optické sítě z Národní knihovny (55 000,-) – plná
realizace v průběhu podzimu.
Výměna osvětlení sakristie za úspornější (22 000)
Výhledově:
Oprava upevnění zvonu, dílčí opravy podlahy v kostele, oprava průčelního okna u varhan (v
průběhu října, rozpočet cca 50 000,-), změna topení v sakristii včetně zavětrování oken (v
jednání).

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ
SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990
a pravidelně doprovází úterní bohoslužby, pořádá benefiční
koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou
farnost. Zpívá duchovní hudbu od středověku po současnost,
včetně skladeb vlastních autorů. Ke společným zkouškám se
letos schází každé úterý od 17 hodin v prostorách Národní
knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy
nový repertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína
Nedbalová. Schola doprovodí slavnostní bohoslužbu Veni Creator Spiritus v úterý
3. října v 18.00.
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 11.10. a 25.10. (vstup do Salvátora z nádvoří Klementina).
Setkání jsou otevřená všem zájemcům o tuto formu modlitby, bez ohledu
na věk, stav, povolání či konfesi. Více na http://krypta.maweb.eu

TICHÁ MEDITACE
Probíhá vždy v úterý po 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 kompletní soubor knih
„salvátorských autorů“ Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke
čtení i vybrané časopisy. Aktuální seznam knih je umístěn na internetových stránkách farnosti.
Výpůjční doba: Út 19.00 – 19.30 (každé druhé úterý, viz kalendář na webu farnosti) a neděle,
při kterých se koná „Kafe po mši“.
Děkujeme našim knihovnicím a knihovníkům Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně
Ledecké, Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně!
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VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
St 4.10. od 19.00, Zahajovací studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Zahajovací studentská mše nového roku ve VKH. Představení všech aktivit, krátká hra a občerstvení v Družinské kapli. Další mše svaté budou následovat každou středu, 11.10., 18.10. a
25.10. Po nich bude možnost jít do klubu Vzducholoď.
Po 9.10. a 23.10. od 19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyK), Ječná 2
Každé dva týdny zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Naším
prvním hostem je Marek Orko Vácha, sejdeme se v Družinské kapli (Ječná 2). Na PoVyK
23.10. přijal pozvání Milan Novotný.
Út 10.10., 17.10., 31.10. vždy od 19 hod., ÚTES, Ječná 2
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří se schází v úterý jednou za 14 dní v prostorách u Ignáce (vchod v průjezdu v Ječné 2, zvonek „Místnost č. 27”). Máme v plánu se společně modlit,
sdílet svou víru a také diskutovat nad otázkami, které jsou pro nás aktuální. Jsme otevřené
společenství a těšíme se na nové tváře.
Schola Rytmig se začátkem akademického roku opět zahajuje svoji činnost a ráda mezi sebou uvítá všechny, kteří rádi zpívají nebo hrají na jakýkoli nástroj. Doprovázíme studentské
mše každou středu od 19 hodin v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Chcete se hudebně realizovat? Neváhejte se ozvat na email schola@rytmig.cz.
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.

Déšť vzhůru. Umělecký projekt Matěje Formana pro letošní Noc kostelů.
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(foto MS)

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 209 Sádhana (2 dny)
22. - 24. 9. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 211 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
26. 9. - 1. 10. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení
praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky
jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Doprovází Jan
Šedivý. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.
Kurz 212 Úvod do kontemplace (2 dny)
6. - 8. 10. 2017, pátek 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. Tento kurz je vhodný i pro začátečníky. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
1180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 213 Filmové exercicie (4 dny)
11. - 15. 10. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází František Hylmar SJ a Jan Regner SJ.
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 214 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
19. - 22. 10. 2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
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Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací
k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické
metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak
během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu
nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena
ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné
600 Kč.
Kurz 215 Ignaciánské exercicie (4 dny)
25. - 29. 10. 2017, středa 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 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. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč,
studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 218 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
14. - 19. 11. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00
Praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“
či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích),
která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché
a hluboké modlitbě/meditaci. Doprovází Jan Regner SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena
ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.
Kurz 220 Adventní rekolekce A (2 dny)
1. – 3. 12. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také
možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí
zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. Jan Regner SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

Kurz 222 Adventní rekolekce B (2 dny)
15. – 17. 12. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také
možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí
zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
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Kurz 223 Kontemplativní exercicie (5 dní)
27. 12. 2017 – 1. 1. 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“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám Silvestra. Společné sezení (několik hodin denně v půlhodinových krocích), které je těžištěm tohoto druhu exercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou jakýmsi uvedením do
kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby. Doprovází P. Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.
Kurz 225 Filmové exercicie (4 dny)
17. - 21.1. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a
jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Jan Regner SJ a sr. Irena Göbelová
CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
1880 Kč.
Kurz 226 Ignaciánské exercicie (7 dní)
28.1.- 4.2.2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny na oživení a upevnění osobního vztahu k
Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu
a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech
lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je
delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková
CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
3290 Kč.
Kurz 228 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
8. - 11.2. 2018, 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 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
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v
tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme
také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF.
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 234 Postní rekolekce B (2 dny)
23. – 25. 3. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v
tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme
také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a František Hylmar SJ. Cena kurzu vč.
ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 235 Velikonoce 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.

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, nakl. Měsíc ve dne
Nevyžádané rady mládeži: Marek Orko Vácha, Cesta
Časopisy: Salve 1/2017 – Obavy v církvi

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE REKLAMA!
INFO@FARNOSTSALVATOR.CZ
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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 ŘÍJNU

2.10

11.10.

23.10.

9. - 12.11.

19.00

19.00

20.00

Eucharistie + agapé. Celebruje Libor Ovečka SDB. Tímto dnem
končíme akademické prázdniny a obnovujeme pravidelné aktivity
domu, k nimž patří každé pondělí slavení eucharistie + možnost
zůstat na kafe, čaj, drobné občerstvení
Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux. Začínáme číst a
komentovat autobiografické spisy francouzské karmelitky.
Hovory o tichu aneb spiklenci ztišení ve 21. století.
Komentovaná projekce. Hudební publicista Pavel Klusák
představuje mezinárodní skladatelské sdružení Wandelweiser,
nejvýznamnější “spiklence ticha” v hudbě po Johnu Cageovi
Překážky v rozlišování. Otevíráme nový běh setkávání
s tématem rozlišování životní cesty. Je určen pro mladé ženy od
20 do 35 let, které zvažují možnost řeholního povolání i pro ty,
které se chtějí naučit lépe rozpoznávat Boží hlas a porozumět jeho
volání ve vlastním životě. Zaměříme se na pravidla rozlišování a
různé druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání,
svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod.
Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení.
Důležitou součástí bude téma modlitby a jejích možností, včetně
praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.
Bližší informace a přihlášky (do konce října) u sestry Ireny, email:
karmelitky(zavináč)gmail.com, tel. 732 708 595
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY

A DUCHOVNÍ SERVIS

Úterý

14.00
20.00
18.00
19.00 - 20.30

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)

Čtvrtek

20.00

Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru
(v kostele)

Neděle

PRAVIDELNÝ

17.00
19.00 - 19.30
19.15
19.00
18.00 - 20.30
7.00
19.00
19.00
20.00 - 21.00
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

DALŠÍ
1.10.

TÝDENNÍ PROGRAM

PROGRAM

Ne

–

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, každý sudý týden
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ nebo
jiných akcí po mši sv. v sakristii)
ŘÍJEN

2017

14.00
20.00

Mše sv., celebruje P. Jan Regner SJ

3.10.

Út

18.00

Slavnostní bohoslužba Veni Creator Spiritus, celebruje P. Jan
Regner SJ, promluví P. Marek O. Vácha, mši sv. doprovodí
Salvátorská schola, po mši následuje neformální setkání na
Studentském nádvoří Klementina

4.10.

St

19.00

Film a spiritualita: O těle a duši, Velký sál Městské knihovny

10.10.

Út

19.00

Kurz Základy víry, úvodní setkání, sakristie kostela

22.10.

Ne

21.00

13.10.

Pá

Accoustic Celebro:

,
) v sakristii

Noční pouť na Svatou horu (více info v článku)

Výhledově:
2.11.

Čt

19.00

Bohoslužba za zemřelé - Requiem W.A. Mozarta.
Celebruje P. Jan Regner SJ
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