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Vážení a milí,
V postním zamyšlení karmelitána Pavla Poly mě zaujala myšlenka, že člověk nejprve musí
zažít odpouštějící Boží moc, aby se pak teprve mohl obrátit. Nikoliv naopak. Jako v příběhu
marnotratného syna, který se svým otcem před cestou domů v duchu nejprve smlouvá (když
se budu kát, budu z toho mít výhody v podobě zajištěnosti otcova domu) a pak zas pro sebe
vymýšlí kající formuli, aby se v otcových očích již sám potrestal.
Ale otec překvapivě nečeká na toto synovo pokání, vybíhá mu vstříc a objímá jej. A teprve
pak, po tomto zážitku nepodmíněné lásky se marnotratný syn může dokonale obrátit.
Možná se v tomto příběhu často i vůči sobě nalézáme jako ti starší bratři – ti, kteří mají vždy
uklizeno, dojedeno a hotové domácí úkoly (nebo si aspoň myslíme, že se to takto od nás
očekává) a tento výstřelek nezodpovědného individua (v nás) si prostě při vší zodpovědnosti
vůči Bohu, církvi, světu, rodičům… nemůžeme dovolit. Ovšem pak nemůže přijít ani ten
zážitek odpuštění a trestat se musíme sami. Dovolme si alespoň v době postní tento zážitek,
abychom nedopadli jako v tomto možném pokračování onoho slavného Ježíšova podobenství:
Marnotratný syn reloaded
A tak šel čas a marnotratný syn (říkejme mu dejme tomu Jákob) se po letech, strávených
hýřením s děvkami a pasením prasat, opět zabydlel v otcově domě. Nejprve se usmířil
s bratrem. Tedy - chtěl se usmířit, a vnitřně to i tak považoval za správné, ovšem bratr mu
stále nemohl zapomenout tu velkolepou hostinu, kterou na počest jeho slavného návratu
nechal otec vystrojit. Nic mu nevyčítal, ale bylo vidět, že stále ještě žárlí.
“Půjdu do sebe”, říkal si, “a i bratra to nakonec obměkčí, když uvidí, že svá předsevzetí změnit
se k lepšímu beru vážně”.
A čas plynul a náš milý marnotratný syn opravdu reflektoval svá minulá selhání a šlo mu to
dobře. Každý, kdo přišel, mohl slyšet jeho příběh, který ukazoval jeho otce v tom nejlepším
světle, jako milujícího, odpouštějícího, a v milosrdenství doslova marnotratného. A dveře se
netrhly, oáza byla jediná široko daleko a kupci zde rádi uvazovali své karavany, aby se trochu
občerstvili. Jeho příběh se díky obchodníkům šířil po celé obchodní stezce.
A tak přicházeli další a další a ve stínu datlovníků na rákosových rohožích jim Jákob s ohněm
v očích popisoval cestu svého obrácení.
Čím častěji však jeho příběh ve dveřích domu zazníval, tím více jeho poslušný bratr odcházel
do ústraní, aby zmizel z dohledu zvědavých očí - “aha, to je ten, který neunesl otcovu radost
nad návratem jeho bratra”.
A Jákob vždy na konci vyprávění přidával ještě ponaučení, tak jak mu při dlouhých
rozjímáních nad smyslem všech těch událostí vlastního života přicházela na mysl. “Neplýtvat
penězi. Být laskavý k rodičům. Nebýt paličatý. Poslouchat.” A později přidával: “Uvažovat
prozíravě a racionálně. Nespoléhat opovážlivě na Boží milosrdenství. Vystříhat se příležitosti
ke hříchu.” A jindy zas: “Nenechat věci zajít příliš daleko. Být zbožný. Neodkládat rozhodnutí.”
Roky ubíhaly a marnotratný syn toho všeho dosáhl. Modlil se třikrát denně, pravidelně se
postil. Poslouchal otce ve všem, co mu řekl. Usmíval se na všechny, byl na sebe přísný, ale
čestný. Oženil se. Měl kupu dětí.
Časem svůj příběh zredukoval jen na nejpodstatnější momenty a stále více a více kladl důraz
na závěrečná ponaučení. “Nelhat. Nekrást. Nenechat se unášet emocemi. Nedělat zbytečné
věci. Nestýkat se se zbytečnými lidmi.” Posluchačů již nebylo tolik jako před lety. Jákob si
začal více všímat detailů v chování svých hostů. Zjistil, že dostatečně zbožně nenaslouchají
jeho důležitým radám do života, které vyvěrají z jeho tak podstatné životní zkušenosti.
Připomínal jim, jak důležité je se tímto řídit. Svůj příběh již zcela vynechal a stoje ve dveřích
otcova domu dával pouze závěrečná ponaučení.
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Žil střídmě. Vždy zabránil zbytečnému plýtvání. Dbal na to, aby celá rodina žila správně. Krotil
nadměrnou zábavu. Nedával prostor iracionálním výstřelkům.
Mezi obchodníky poznával své dávné přátele z mládí. Vůbec se mu nelíbil jejich volný způsob
života. Káral je a trpělivě jim uděloval rady. Všem doporučoval nevzdalovat se z otcovského
domu, nemrhat dědictvím otců, zůstat na místě. Vlastně jim už docela dlouho lezl na nervy.
Káral, kibicoval, rýpal, měl patent na život.
Karavany se zpomalovaly, obchod ustával. Otec v tichosti zemřel. Oáza časem zcela osiřela.
Marnotratný syn dosáhl osvícení a vybudoval v oáze neměnný řád. Kázal vše zapsat na
kamenné desky, tak jak to slyšel o Mojžíšovi. Zavedl přísné tresty za nedodržování pravidel
správného života. “Který hlupák by nechtěl žít správně?”, říkal si.
Byl po letech konečně spokojený. Jeho touha po nápravě věcí byla vrchovatě naplněna.
Návrat marnotratného syna byl konečně dotažen. Do puntíku. Amen.
Martin Staněk

AK TUAL IT Y
NÁVŠTĚVA BISKUPA VÁCLAVA MALÉHO A VSTUP DO KATECHUMENÁTU - 4.3. 20.00
V neděli 4. března 2018 nás navštíví Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, aby přijal
zájemce o křest do katechumenátu a celebroval mši sv. ve 20 hodin. Žadatelé o křest se tímto
okamžikem stanou členy církve a jejich příprava se bude prohlubovat. Prosíme o modlitbu za
všechny, kdo se připravují k přijetí křtu, ale i za ty, kdo jsou již pokřtěni a připravují se k přijetí
svátosti biřmování.

UMĚLECKÁ INTERVENCE DANIELA PITÍNA – ZPOVĚDNICE
Popeleční středa – Velký pátek 2018
Ve své postní umělecké intervenci zacílil Daniel Pitín na starobylý druh kostelního mobiliáře:
na raně barokní zpovědnice. Právě na nich se v hlavním kostele jezuitského Klementina
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. ...
ím jak Daniel Pitín zasazuje zpovědnice do konte tu 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 ebu ctu-uk.cz)
Norbert Schmidt, kurátor
DEBATNÍ SETKÁNÍ s Danielem Pitínem, kurátorem Norbertem Schmidtem a dalšími hosty
nad aktuální prostorovou intervencí a komentovaná prohlídka se uskuteční v neděli 18.
března 2018 ve 21.00 hodin po mši svaté v sakristii.
Zároveň proběhne projekce autorských filmů Cloud Carthography, Broken Windows, Lost
Architect v kryptě kostela.
Intervence je přístupná vždy v čase bohoslužeb (přede mší sv. a po mši sv.) a v čase
postních zamyšlení. Prohlídku mimo pravidelný program kostela lze domluvit
u farní asistentky Marty Mills: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681
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Letošní uměleckou intervenci podpořilo dotací Hlavní město Praha. Děkujeme.

CYKLUS POSTNÍCH ZAMYŠLENÍ 2018
Salvátorský cyklus postních zamyšlení, ke kterým jsme již počtvrté pozvali kromě domácích i
několik zajímavých hostů, se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i letošní uměleckou
intervencí Daniela Pitína - Zpovědnice.
Koná se po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19.30 hodin. Setkáme se v
kostele, vstup je z Křižovnického náměstí.
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. Alena Scheinostová, redaktorka Katolického týdeníku
Na našem ebu naleznete audiozáznamy těchto postních promluv

ZKUŠENOSTI TRANCENDENCE? PŘÍRODA, ARCHITEKTURA, UMĚNÍ. DEBATA MARKA
ORKA VÁCHY, FRIEDHELMA MENNEKESE SJ A NORBERTA SCHMIDTA - 14.3. OD 19.00
Filosof Karl Jaspers na sklonku života prohlásil: „Vidět moře se pro mě stalo tím
nejkrásnějším, co v přírodě e istuje. 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: „nee istuje 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? Co tyto vrcholné zážitky a zkušenosti, které si pozorovatel z
obojího odnáší, spojuje? Jaké analogie před nás staví? A co z nich člověk čerpá?
K debatnímu stolu zasedne jezuita Friedhelm Mennekes, který se dlouhodobě věnuje vztahu
umění, prostoru a spirituality, a biolog a teolog Marek Orko Vácha, který – co jen může –
zvedá kotvy a odlétá někam do And, do anzánie nebo na Antarktidu. Debatní večer uvede
architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při K F UK.
Debata proběhne v sakristii kostela, vstup je přes Klementinum.
zajištěno.

lumočení celého večera je

SPOLEK CESTA - ČESKÝM KRASEM PO SVATOJAKUBSKÉ POUTNÍ CESTĚ, NEDĚLE 18.3.
Snad není příhodnější doby, než je doba postní, aby se poutník vydal na cestu… Pojďte si
projít jednu etapu svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostella značené na území
České republiky díky úsilí spolku Ultreia (
.ultreia.cz), a to konkrétně úsek z PrahyRadotína do Berouna. Celá etapa měří necelých 30 km a po celé trase kopíruje červenou
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turistickou značku, procházejíce přes Solopisky, Vonoklasy, Mořinku, Karlštejn a dále přes Sv.
Jan pod Skalou do Berouna.
Pokud pro někoho 30 km zní poněkud děsivě, vězte, že trasa se dá podle potřeby
a momentálních fyzických sil upravovat na kratší úseky (Dobřichovice - 12,5 km; Karlštejn –
16,5 km). akže tentokrát, bez předem domluvených prohlídek, besed a obědů, jednoduše
vyrazíme na cestu a uvidíme, co se bude dít. Možná bude svít slunce, možná ne; možná bude
pršet nebo snad i mrznout, možná ne; možná cestou potkáme hospůdku, kde si dáme teplou
polívku a čaj, možná ne, protože na to prostě nezbude čas…
Sraz je v neděli 18.3. v 9.25 na vlakovém nádraží Praha- Radotín. Předpokládaný návrat do
Prahy pro ty, kteří půjdou až do Berouna, je kolem 19.00. Prosíme, hlaste se předem do pátku
16.3. na e-mailu: spolekcesta@email.cz
PS: Správný poutník vyráží ne cestu bez ohledu na počasí a vše, co si myslí, že potřebuje, má
v batohu.
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

FILM A SPIRITUALITA - LADY BIRD. 21.3. OD 19.00
Kdybyste si chtěli Christine (Saoirse Ronan) jednoduše
zaškatulkovat, zařadili byste ji mezi rebelky. Není nijak
zvlášť hezká a obličej plný akné maskuje růžovými vlasy.
Není nijak zvlášť chytrá a tenhle deficit vyrovnává
tvrzením, že má umělecké sklony. Asi nejzajímavější je
na ní to, že coby symbol vzdoru odmítá své křestní
jméno, sama si říká Lady Bird a chce, aby ji tak
oslovovali i všichni ostatní. Když se s ní setkáme poprvé,
absolvujeme její brutální hádku s matkou, po které
naštvaně vystoupí z auta. Jedoucího. A přitom je tahle věčně nabručená holka se zlomenou
rukou (následek výše uvedeného incidentu) ve skutečnosti citlivá duše, která by se jen chtěla
správně zamilovat a najít smysl života, a je jen nervózní z toho, že se jí ani jedno zatím příliš
nedaří. Dva Zlaté glóby za nejlepší film v kategorii komedie nebo muzikál a za nejlepší
herečku.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
USA 2017, Greta Gerwig, anglicky s čes. tit., 94 min., od 12 let, Městská knihovna Praha,
Mariánské náměstí, Velký sál, vstupné 100 Kč.

STUDENTSKÝ VELEHRAD 19. – 22.4. 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). ento spolek již přes dvacet let nabízí prostor k duchovnímu růstu, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času.
Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, orkshopy 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 SaintE upéry).
Více
informací
najdete
na
oficálních
ebových
stránkách:
http://studentskyvelehrad.cz
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SVATÝ

TÝDEN A

VELIKONOCE 2018

U

SALVÁTOR A

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který
slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě
Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův
vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. riduum (třídenní), ve kterém si
zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud,
cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud
Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry
(Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). utéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o první
neděli Velikonoční. Doba Velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

KVĚTNÁ NEDĚLE U NEJSV. SALVÁTORA 25.3. VE 14.00

A VE

20.00

Obě mše sv. začínají na nádvoří Klementina (vstup z Karlovy ulice nebo z Mariánského
náměstí), kde se po krátké bohoslužbě slova světí ratolesti. (Prosíme, přineste si vlastní jakékoliv olistěné ratolesti). Po průvodu do kostela pokračuje mše běžným způsobem, na
místě evangelia se letos čtou Markovy pašije, při zmínce o ukřižování se pokleká.

20.00 INGREDIENTE
Večerní mši svatou se svěcením ratolesti hudebně doprovodí projekt Ingrediente. Zazní
kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi
hudebních technologií. Hudební koncept navazuje na předcházející roky, kdy liturgii Květné
neděle doprovázela e perimentální hudba. Letošního konceptu se opět ujali skladatel
a multiinstrumentalista omáš Reindl a Jiří Hodina, interpret greogoriánského chorálu
a vedoucí hudebního projektu Mantaban.
Obsazení:
omáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Mélusine de Pas – viola da gamba
Eva Bublová - varhanní improvizace

STŘEDA VE SVATÉM TÝDNU 28.3.
18.00 Kající bohoslužba slova s následnou adorací a možností svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru (v sakristii). K dispozici budou: Mons. omáš Halík, P. Petr Vacík SJ
a P.Pavel Pola OCD.

ZELENÝ ČTVRTEK 29.3.
18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně, celebruje Mons. omáš Halík
Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Po kázání nastává obřad mytí
nohou (ustanoveným 12). Sv. přijímání je tentokrát podobojí způsobou. Po mši se odnese
Nejsv. Svátost do bočního svatostánku.
19.30 Následuje tradiční adorace s texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.

VELKÝ PÁTEK 30.3.
18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže
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Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při
zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí
zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti,
Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a
s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická
bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.
Mše sv. v přímém přenosu Českého rozhlasu.
20.00 Velkopáteční oratorium, Giacomo Carissimi - Regina Hester
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo. Vstup volný, koná se v presbytáři kostela.

BÍLÁ SOBOTA 31.3.
21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení
Začíná se opět na II. nádvoří Klementina u kostela sv. Klimenta. U vchodu do našeho kostela
i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí oheň, od
něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po průvodu Karlovou ulicí se v kostele na trojí
zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva obě, Pane“. Po příchodu do setmělého kostela
začne Velikonoční chvalozpěv – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět
čtení (sedm ze Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany
a zpívá se Gloria. Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Celé shromáždění obnoví
své křestní vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba
skončí po půlnoci.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 1.4.
14.00 a 20.00 Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít děti.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 2.4.
(nekonají se bohoslužby)

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 22.4.
14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Studentské mše svaté se konají každou středu od 19h v kostele svatého Ignáce
na Karlově náměstí, hudebně je doprovází schola Rytmig.
Po mši je možnost zajít do nedalekého klubu Vzducholoď.
7. 3. proběhne ekumenická bohoslužba, při které se budeme modlit za jednotu křesťanů.
Bohoslužbě budou předsedat Karel Müller, farář evangelické mládeže, Matěj Opočenský, farář
ČCE ve Vršovicích a Pavel Bačo, rektor kostela sv. Ignáce.
14.3. bude mše svatá za ČVU , slouží P. Vladimír Slámečka
21.3. bude mše svatá za všechny, kteří se podílejí na přípravě Studentského Velehradu, při ní
proběhne sbírka za SV.
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28.3. slouží P. Marek Vácha mši za lékařské fakulty UK. 4.4. bude mše svatá za Evangelickou
a Husitskou teologickou fakultu UK.
Křížové cesty za svítání - pátky 2.3., 9.3., 16.3. a 23.3., 6.00
S postní dobou přichází čas na modlitbu křížové cesty. Pojďte se s námi pomodlit na Petřín za
svitu vycházejícího slunce a zpěvu probouzející se přírody.
Budeme se scházet v postní pátky v 6 hodin ráno na tramvajové zastávce Pohořelec,
poté se společně přesuneme na Petřín. i, kdo se chtějí ráno zahřát výstupem na strmý
kopec, mají sraz v 5.45 na zastávce Újezd.
ÚTES je Ú erní Společenství mladých lidí, kteří schází jednou za 14 dní (v březnu je to 6.3.
a 20.3. 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.
POVYK neboli POndělní VYsokoškolský Klub
Každé dva týdny zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Vždy od
19 hodin v Družinském sále na Ječné 2.
12.3. bude naším hostem Jan Čapek a bude mluvit na téma „Proč se stala současná gender
teorie ideologií”?
26.3. přijali pozvání manželé Muchovi, setkání bude probíhat jako beseda kolem několika
témat z jejich společného života v manželství, ze společné angažovanosti v církvi a ve
společnosti.
Taneční večery VKH budou pokračovat celý letní semestr. Budeme se scházet každý druhý
čtvrtek od 19h na Studentském centru na Sabinově 4, poprvé již 8.3. Další informace budou
na vkhpraha.cz.
Další informace o VKH najdete na našem ebu www.vkhpraha.cz a na Facebooku. Můžete
je také dostávat každý týden na email, stačí se o ně přihlásit na propagace@vkhpraha.cz.

DĚKUJEME A PROSÍME - PODPOŘTE NÁS
Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší
farnosti. Bez vaší pomoci a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. Kromě těch, kterým
jsme děkovali v prosincovém čísle, děkujeme ještě panu Davidovi, paní Zdislavě, paní
Daniele, 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)
Sbírky tvoří 18 % našich příjmů.
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.
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Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně.
Farní účet: 1933882329/0800 Česká spořitelna a.s.
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; Knihovna (služby, inventarizace).
Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci PODPOŘTE NÁS.

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 13.3. doprovodí schola hudebně mši svatou (Palestrina - Sine nomine).
Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na emailu filip.rajnoch@gmail.com

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

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná te tem Písma
a písněmi z aizé. Druhá a čtvrtá středa v měsíci vždy od 19 hod. v Kryptě,
tedy 14. a 28. 3. (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.ma eb.eu
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Lucie rmíková v představení Dvojí domov /foto Petr Neubert/

Zpovědnice Daniela Pitína /foto Petr Neubert/
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P.František Hylmar SJ a Mons. omáš Halík při udílení popelce /foto Petr Neubert/

Mons. omáš Halík, Norbert Schmidt a Daniel Pitín při vernisáži /foto Petr Neubert/
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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 e erciční adresu: meditace@farnostsalvator.cz

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
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
eb 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“ omáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke
čtení i aktuální čísla revue 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 ebu farnosti).
Děkujeme našim knihovníkům Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Františkovi Lorencovi za
jejich službu v knihovně!

S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny uvedené akce (kromě kurzů 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 Praze-Košířích 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 emailem 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
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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, CS F.
Přihlášky směřujte na obvyklou e erciční adresu: meditace@gmail.com
Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce
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 e erciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena
Göbelová CS F. 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 konte tu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se
zachovává mlčení. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CS F.
ento 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 e erciciemi. 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
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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 pra e Modlitby usebrání – Modlitby souhlasu
(Centering Prayer – The Prayer of Consent) podle trapistického mnicha homase Keatinga.
ato 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
smíření. Doprovází P. Per Vacík SJ a eresie 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 e ercicií založených na osobních meditacích biblických te tů 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 e ercicií 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 te ty 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
E ercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o pra i kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této
cestě dále pokračovat. Doprovází sr. Denisa Červenková CS F a sr. Irena Göbelová CS F.
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
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Krátké e ercicie ignaciánského typu v mlčení a s individuálním doprovázením vycházejí z
rozjímavé modlitby nad biblickými te ty. 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,
aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky Denisa Červenková
CS F a Irena Göbelová CS F. 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 e ercicie 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. E ercicie 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 CS F. 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
E ercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o pra i 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 e ercicií 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 te ty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr
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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 e ercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou
jakýmsi uvedením do kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby.
Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CS F. 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 e ercicií ignaciánského typu v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými te ty a
na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s dalšími
meditacemi podle sv. Ignáce pomohou e ercitantům 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 e erciciích 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 e ercicií 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 CS F. 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.
Kurz 261 Modlitba Boží přítomnosti (4 dny)
26. – 30.9. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Kontemplativní e ercicie vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o prohloubení pra e
kontemplativní modlitby. Zaměříme se na to, jak lépe propojit běžný denní život s kontemplací.
Metoda se inspiruje spisy francouzského bosého karmelitána Vavřince od Vzkříšení (16141691). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Doprovázejí sestry karmelitky
z Karmelu Edith Steinové. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro osoby s
nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 262 Kontemplace pro začátečníky (3 dny)
4. – 7.10.2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Účastník projde zácvikem do základních
elementů, se kterými se setká ve většině metod kontemplativní modlitby. Kurz je vhodný
hlavně pro naprosté začátečníky, kteří potřebují udělat základní nenáročnou zkušenost s pra í
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kontemplativní modlitby, aby pak mohli pokračovat individuálně nebo v již e istujících
meditačních skupinách. ento kurz je také dostatečnou přípravou pro budoucí účast na
delších kontemplativních e erciciích. Doprovází P. Petr Vacík SJ a eresie Viera Hašanová.
Cena ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné je 200 Kč.
Kurz 263 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
9. – 14.10.2018 úterý 18.00 až neděle 15.00
E ercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Jsou
vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení pra e kontemplativní modlitby a mají
s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá
v mlčení, s individuálním doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, pro osoby
s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.

Kurz 265 Kontemplativní exercicie (4 dny)
24. – 28.10.2018, středa 18.00 až neděle 15.00
E ercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o pra i kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této
cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CS F. Cena
ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné je 200 Kč.

Kurz 266 Ignaciánská modlitba milující pozornosti (2 dny)
2. – 4.11.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Krátká rekolekce v mlčení uvede účastníky do nejdůležitějšího ignaciánského duchovního
cvičení, které bývá různě nazýváno, např. modlitba examen, zpytování vědomí, modlitba
milující pozornosti, review, relecture, duchovní seberefle e apod. Je to zásadní duchovní
cvičení, základ každého seriózního úsilí o duchovní život a pokrok, rozlišování a rozhodování.
Umožňuje nacházet v životě Boha a rozvíjet kontemplativní přístup ke skutečnosti.
Doprovázejí P. František Hylmar SJ a s. Denisa Červenková CS F. Cena kurzu včetně
ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.
Kurz 268 Filmové exercicie (4 dny)
14. – 18.11.2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských e ercicií 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 te ty jako podnětem pro meditaci. Doprovází P. Petr
Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CS F. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360
Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.

Kurz 270 Adventní rekolekce A (2 dny)
30.11. – 2.12.2018, 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. Účastníci dostanou podněty a návody k rozjímání. Velký prostor bude věnován
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také
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možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí
zkušenosti s e erciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ. Cena kurzu včetně ubytování s
plnou penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 271 Víkend mezi duší a Duchem I. (3dny)
6.12. – 9.12.2018, 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 (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 CS F.
Cena ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné je 600 Kč.
Kurz 272 Adventní rekolekce B (2 dny)
14.12. – 16.12.2018, 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. Účastníci dostanou podněty a návody 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 e erciciemi. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou
penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

DOPORUČUJEME - NOVÉ KNIHY
Rádi bychom vás upozornili na několik nedávno vydaných knih, které by vám neměly ujít:
Proč být křesťan: Timothy Radcliffe, Krystal OP
Náš kardinál - jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka: Radek Gális, Měsíc ve dne
Nevyžádané rady mládeži: Marek Vácha, Cesta

AKCE

NA

KARMELU EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN

19.00
Po
20.00

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.
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St

18.00

So

9 -15.00

Eucharistická oslava – Celebrují střídavě Petr Glogar/Pavel Pola
OCD, Václav Dvořák, Jan Kofroň, Martin Chleborád. Po mši sv. je
možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity.
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 BŘEZNU
7.3.

Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux, 19.00

St

Z KALENDÁŘE FARNOSTI – BŘEZEN 2018
BOHOSLUŽBY

A DUCHOVNÍ SERVIS

Neděle

14.00
20.00

Mše sv.
Mše sv.

Úterý

18.00

Mše sv.

19.00 - 20.30

Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru
(v kostele)

Čtvrtek

20.00

PRAVIDELNÝ

TÝDENNÍ PROGRAM

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

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

DALŠÍ

PROGRAM NA BŘEZEN

1.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení II: P. Pavel Pola OCD, převor komunity bosých
karmelitánů v Praze

4.3.

Ne

20.00

Mše sv. se vstupem do katechumenátu, celebruje
Mons. Václav Malý
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8.3.

Čt

11.3.

Ne

13.3.

Út

14.3.

St

19.30

Postní zamyšlení III: P. Petr Glogar, bývalý převor komunity
bosých karmelitánů ve Slaném

14.00

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi

21.00

Kafe po mši

18.00

Mši sv. doprovodí Salvátorská schola (Palestrina: Sine nomine)

19.00

Zkušenosti trancendence?
Příroda, architektura, umění.
Panelová debata Marka Orko Váchy, Friedhelma Mennekese SJ
a Norberta Schmidta v sakristii.

15.3.

Čt

19.30

Postní zamšlení IV: P. Petr Vacík SJ

18.3.

Ne

21.00

Debata s Danielem Pitínem, autorem postní intervence a
komentovaná prohlídka

22.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení V: Alena Scheinostová, redaktorka Katolického
týdeníku

14.00

Květná neděle, mše sv. se svěcením ratolesti, celebruje
Mons. omáš Halík

20.00

Květná neděle, mše sv. se svěcením ratolesti, celebruje
Mons. omáš Halík. Netradiční hudební doprovod - Ingrediente

10 - 17

Předvelikonoční úklid kostela. Děkujeme za vaši pomoc!

18.00

Kající bohoslužba slova a adorace s příležitostí ke svátosti
smíření v sakristii

18.00

Zelený čtvrtek, Mše svatá na památku Večeře Páně, celebruje
Mons. omáš Halík

19.30

Bdění v Getsemane (s te ty Janova evangelia a zpěvy z Taizé)

18.00

Velkopáteční obřady, celebruje Mons. omáš Halík

20.00

Velkopáteční oratorium. Giacomo Carissimi - Regina Hester

21.00

Velikonoční vigilie, mši sv. celebruje Mons. omáš Halík

14.00

Neděle velikonoční, mši sv. Se křtem dětí celebruje Mons.
omáš Halík

20.00

Neděle velikonoční, mši sv. celebruje Mons. omáš Halík

25.3.

28.3.

29.3.

Ne

St

Čt

30.3.

Pá

31.3.

So

1.4.

Ne

Výhledově:
18.00

Ekumenická bohoslužba ke dni Země

19.00

Ekumenické setkání a debata s hosty z různých církví

St

19.00

Cyklus o manželství I (jen pro přihlášené páry)

Ne

14.00

Svátost biřmování s biskupem Václavem Malým

10.4.

Út

11.4.
22.4.
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