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Vážení a milí,
měsíc duben přinesl přehršel zajímavých setkání a událostí. V neděli 1. dubna jsme slavili
Zmrtvýchvstání a pochopili, že to apríl nebyl (to bychom ve farnosti všichni přišli o práci).
Týden nato jsme se v rámci ekumenické bohoslužby ke dni Země zamýšleli nad naší
odpovědností za stvoření a v následné debatě obecně o stavu ekumenismu s hosty Pavlem
Hoškem, Sašou Flekem a Petrem Slámou se ujistili, že církev je opravdu jen jedna, jen
to občas nevidíme a stavíme si do cesty umělé překážky. Padlo spousta předsudků, mnohému
jsme se zasmáli, bylo nám spolu dobře. Bez dekretů, bez oficialit, prostě tak.
Také nás navštívil náš milý přítel, biskup Václav Malý, člověk otevřený, upřímný a podporující,
aby biřmoval devatenáct kandidátů biřmování, kteří se k této svátosti celý půlrok od října
připravovali. Do katechumenátu přijal i dvě žadatelky o křest z letošního “vrhu” padesáti
katechumenů a při následném setkání v sakristii nešetřil upřímností a pozitivním nadhledem,
když odpovídal na dotazy, týkající se jak církve, tak domácí politiky.
Do letošního Cyklu o manželství, který je zároveň přípravou snoubenců ke svatbě,
se přihlásilo 130 zájemců, což je rekordní číslo, které nám připomíná jednak to, že instituce
manželství není až v takové krizi, jak mnozí žehrají, ale i suchý fakt, že jsme zapomněli včas
vypnout přihlašovací formulář.
A konečně obraz. Ano „ten obraz“. Obraz Proměnění Páně na hoře Tábor. Ten černý,
nezřetelný flek, který takto léta mnozí vnímali z dáli kostelních lavic.
Je poškozený více než jsme předpokládali, restaurován byl naposledy v roce 1925, nikoliv
v 80. letech, kdy proběhla kompletní rekonstrukce kostela. Soudruhům již nezbyly peníze nebo
se prostě někam zašantročily.
Vidět jej konečně zblízka je zážitek. Proměněný Kristus, jemuž je jako Spasiteli (Salvátorovi)
zasvěcen náš kostel, hledí přes šokované apoštoly směrem k nám. Má milou tvář a trochu
šibalsky se usmívá. Jakoby říkal: “A co ty? Co ty si o mně myslíš? Za koho mě pokládáš ty?”
Sejmout těch více než 150 kilo plátna, dřeva a oleje byl docela oříšek, ale chlapi ( i ženy)
si s tím poradili/y, zatímco já vše jen pohodlně fotografoval. Z niky po obraze na nás vykoukl
nápis z doby instalace obrazu do nové oltářní architektury v roce 1749. Ještě čeká
na rozluštění, ale směle se do něj může pustit kterýkoli návštěvník kostela.
Vůbec se nám nechce pustit obraz z presbytáře, líbí se nám tam, jakoby sestoupil k nám.
Kristus je blíž. Stejně jako v případě Helwingova koberce, Háblových válečkových obrazů,
Škodova zrcadla, Formanových hvězd či Choi-Jeonghwových pěti tisíc balonků znovu volně
parafrázováno říkáme jako ti apoštolové na hoře Tábor – „takhle se nám to líbí, kéž by to tak
zůstalo navždy“. Ale Ježíš opět, tak jako vždy, pobaveně odpovídá: „Já vám dám – žádné
ustrnutí, pěkně hybaj dolů z hory, do světa….. to by se vám líbilo, zabydlet se.“ A hned jak
jsme dole, vrhá se na nás náměsíčný chlapec, tak jako na obraze, a chce uzdravit.
Tak dobře, co nám zbývá, poslechneme. Však to také máme napsáno latinsky na Kovářově
fresce čtyř světadílů v závěru presbytáře: „Ipsum audite! – toho poslouchejte!“
Martin Staněk

AK TUAL IT Y
RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘNÍHO OBRAZU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA HOŘE TÁBOR
Na samém konci února jsme se dozvěděli radostnou (byť nečekanou) zprávu, že Ministerstvo
kultury podpořilo grantem restaurování obrazu Proměnění Páně, který je součástí hlavního
oltáře našeho kostela. Autorem obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou
kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských
muzeích. Jedná se o poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí
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v roce 1520. Námětem obrazu je scéna Kristova proměnění na hoře Tábor, jeho součástí je
též scéna uzdravení epileptického chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.
Obraz byl vystaven v presbytáři do konce dubna, stejně tak plánujeme jeho vystavení po
dokončení restaurátorských prací, kterých se ujme Ak.mal. Petr Berger, mimo jiné restaurátor
Muchovy Slovanské epopeje, a jeho tým.
Grant Ministerstva kultury ve výši 300 000,-Kč, které získalo Arcibiskupství pražské coby
majitel obrazu, pokryje jen část výdajů na restaurování. Bude třeba získat další prostředky.
K tomuto účelu zřizujeme na našem farním účtu variabilní symbol 1638
a rozjíždíme sbírkovou kampaň. Předem děkujeme za vaši podporu, bez které bychom
se neobešli.
U příležitosti obnovy obrazu připravujeme malý katalog a setkání s odborníky. Během prací
bude take možnost se dvakrát podívat do restaurátorského ateliéru. Obraz Proměnění Páně
by se měl navrátit na oltář na podzim tohoto roku.
Na webu www.farnostsalvator.cz naleznete již nyní fotografie obrazu samotného,
fotodokumentaci snímání obrazu, fotografie z “rozlučkové” mše sv., a také audiozáznam
přednášky Dr. Petry Oulíkové o původu a ikonografii obrazu.

Ze setkání u obrazu (foto MS)

SPOLEK CESTA SOBOTA 12.5.

PUTOVÁNÍ Z

KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ

PŘES

JEŠTĚD

DO

LIBERCE,

Květnové putování začneme v Kryštofově Údolí, malebné vesničce na Liberecku, proslavené
kromě jiného i venkovním betlémem akademického malíře Josefa Jíry. Odtud se vydáme
kolem Novinského železničního viaduktu na Ještěd (1012m.n.m.), nejvyšší horu Ještědského
hřbetu s impozantní českou stavbou 20. století. Postavena podle návrhu architekta Karla
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Hubáčka a oceněna v roce 1969 Perretovou cenou. Cesta dál povede přes Pláně
k rozcestníku U Šámalů, nacházejícího se před stejnojmennou horskou hospůdkou, jejíž
historie sahá až do roku 1864. Potom to už to bude coby kamenem dohodil do Liberce –
Horního Hanychova na točnu tramvaje č. 3, která nás vrátí zpátky do víru města Liberce.
Celá trasa měří cca 19 km. Krátká 8 km varianta končí na Ještědu, odkud je možné dopravit
se do Horního Hanychova lanovkou. Sraz je v sobotu 12. 5. 2018 v 6.45 na autobusovém
nádraží Černý Most. Doporučený spoj – autobus společnosti Student Agency s odjezdem
07.00. Předpokládaný návrat do Prahy je v 19.05 autobusem stejné společnosti odjíždějícím
z Liberce - Fügnerova v 18.00. Jízdenky s místenkami si, prosím, zajistěte předem každý
sám. Přihlášky očekáváme do pátku 11. května 2018 na e-mailu: spolekcesta@email.cz. Za
výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL - POSELSTVÍ MÍRU / TÍHA OBĚTI, 23.5. OD 19.00
Středometrážní propagandistický snímek z 50. let, představující vztah nového režimu ke
katolické církvi a naopak ve velmi idealizované podobě. Poté dokumentární film o životě
a době litoměřického biskupa kardinála Štěpána Trochty, který prošel nacistickými
koncentračními tábory i komunistickými věznicemi v 50. letech a zemřel na počátku
normalizace po další vlně persekuce. Diskusi bude přítomen režisér Zdeněk Zvonek.
ČSSR 1951, V. Trapl, 39 min. / Česko 2018, Z. Zvonek, 57 min., uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 100 Kč, velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí

FILM A SPIRITUALITA - ZIMNÍ BRATŘI, STŘEDA 30.5. OD 19.00
Sourozenci Emil a Johan pracují v odlehlém dole na vápenec. Přízračná, téměř apokalyptická
krajina, nepřetržitý hukot důlních strojů, třeskutá zima a každodenní rutina rámují jejich životy.
Emil postupně ztrácí kontakt s realitou, hranice mezi skutečností a snem se vytrácí.
Festivalovými cenami ověnčený film přináší temný příběh dvou bratrů během jedné kruté zimy.
Příběh prostoupený odplatou a osaměním. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Dánsko / Island
2017, Hlynur Pálmason, české tit., 94 min., od 12 let.
Vstupné 100 Kč, velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí

X. NOC KOSTELŮ 2018 -

PÁTEK 25.5. 2018

„Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. I.kniha Paralipomenon 9,27
20:00 – 24:00
Pouť světla přes Karlův most Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou
poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora
na Křižovnickém náměstí a augustiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně.
Moře světel
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři.
Via Sancta Clementina
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta
speciální program:
Ingrediente
Můžete si přimpomenout hudební zážitek letošní Květné neděle, kdy mši svatou se svěcením
ratolesti hudebně doprovodil projekt Ingrediente. Opět zazní kombinace starých tradic
duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií.
Letošního konceptu se opět ujal skladatel a multiinstrumentalista Tomáš Reindl.
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Obsazení:
Tomáš Reindl - realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Jiří Hodina - gregoriánský chorál, housle
Eva Bublová - varhanní improvizace
Mélusine de Pas - viola da gamba
Výtvarný workshop:
Pod vedením principála, divadelníka a výtvarníka Matěje Formana se mohou návštěvníci
zapojit do výtvarného workshopu, jehož výsledkem bude umělecké dílo „pro tento jedinečný
večer“. Koordinace: Eliška Pácaltová.
Koncepce salvátorsko-tomášovské noci:
Martin Staněk (Akademická farnost), Norbert Schmidt (CTU UK), Juan Provecho OSA (kostel
sv.Tomáše)
Koncepce hudebního programu: Tomáš Reindl, Jiří Hodina
Koncepce výtvarné části: Matěj Forman, Eliška Pácaltová
Produkce: Marta Mills, Martin Staněk
Technická koordinace večera: Pavel Šimáček, Marta Mills

STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2018 - NÁSLEDUJ MĚ!
Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí
příležitost naučit se hledat Boha v každodenním životě
a ve všech věcech, posunout si své hranice a lépe
poznat sami sebe i druhé.
Středoevropský Magis 2018, mezinárodní setkání
mladých pořádané v duchu ignaciánské spirituality, se
uskuteční 14. až 22. července. Jeho hlavní téma
„Následuj mě!“ vychází z povolání sv. Petra, a účastníci budou zváni následovat Krista také po
vzoru sv. Stanislava Kostky, patrona mladých lidí.
První část, 14. až 20. července, tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti v malých
mezinárodních skupinkách. Na výběr je z experimentů putovních, uměleckých, sociokulturních, duchovních a experimentů zaměřených na službu. Konat se budou v šesti státech:
Polsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko.
Druhou část představuje společné setkání v polské Lodži o víkendu 20. až 23. července, které
nabídne příležitost ke vzájemnému sdílení, bližšímu poznávání různorodých kultur
a k prohloubení duchovní zkušenosti.
Bližší informace o Magisu obecně: www.jesuit.cz/magis.
Kontakt a informace pro účastníky z České republiky: magis.bohemia@gmail.com.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLIC KÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Studentské mše svaté se konají ve středu od 19.00 v kostele svatého Ignáce, Karlovo
náměstí, hudebně je doprovází schola Rytmig, která mezi sebe celoročně zve zpěváky
i muzikanty. Po mši bývá možnost zajít do nedalekého klubu Vzducholoď.
9. 5. nás navštíví o. biskup Václav Malý a bude udělovat svátost biřmování.
16. 5. bude mši svatou za biskupská gymnázia a další střední školy sloužit P. Josef Prokeš
30. 5. proběhne mše v obvyklém čase, ale na netradičním místě. Ke společnému slavení mše
svaté se sejdeme pod širým nebem na ostrově Štvanice. Celebrovat bude P. Ladislav Heryán
a hudbou doprovodí #rytmig. Podrobnější informace budou zveřejněny v pravou chvíli.
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ÚTES je ÚTErní Společenství mladých lidí, kteří schází ve všední úterky jednou za 14 dní v
prostorách kostela sv. Ignáce (vchod v průjezdu z 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. Květnová setkání vychází na 15.
a 29.5. od 19.00
Taneční večery VKH budou pokračovat celý letní semestr. Scházíme se každý druhý čtvrtek
od 19.00 na Studentském centru, Sabinova 4. Přesná data najdete včas na vkhpraha.cz.
Valná hromada VKH Praha proběhne 10. 5. od 18.00 ve Studentském centru. Na programu
bude zhodnocení činnosti, představení a volba rady a předsedy na příští akademický rok.
Zváni jsou všichni členové spolku a ti, kdo by do něj chtěli vstoupit, i hosté. Jedná se
o důležitou událost, která určí směr dalšího putování našeho hnutí. Prosíme o modlitbu za
dobrou volbu.

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. 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.
Přispět můžete na:
Běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba,
telefony ...) variabilní symbol 1111
Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně var. symb. 2222
Kurz základů víry – var. symb. 3333
Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně- var.symb.1638
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.; Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů; Knihovna (služby, inventarizace).
Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci PODPOŘTE NÁS.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
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
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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.

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 neděli 20.5. ve 20.00 a v úterý 22.5. v 18.00 doprovodí schola mši svatou
s Českým mešním ordináriem od Karla Skleničky. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni
po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.rajnoch@gmail.com

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 9.5. a 23.5. (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. Zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se
ozvali na exerciční adresu: meditace@farnostsalvator.cz

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Od května až do podzimu se sportovní klub Lazar přesouvá pod širé
nebe. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod na loukách Letné;
hrajeme především fotbal a frisbee, ale v případě zájmu můžeme hrát
i volejbal (máme venkovní hřiště) 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 aktuální čísla Getsemany a Universa. Aktuální seznam knih je umístěn na internetových
stránkách farnosti. Výpůjční doba: Út 19.00 – 19.30 a neděle, při kterých se koná „Kafe po
mši“ (viz kalendář na webu farnosti). Děkujeme našim knihovníkům Jasmíně Ledecké, Márii
Bridové a Františkovi Lorencovi za jejich službu v knihovně!
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Z ekumenické bohoslužby (zleva Petr Vacík, Pavel Hošek, Milan Horák a Jiří Nečas). foto MS

Z ekumenické debaty (zleva Petr Vacík, Pavel Hošek, Saša Flek a Petr Sláma). foto MS
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Z biřmování (foto Petr Neubert)

Ze snímání oltářního obrazu (na fotografii restaurátor Peter Stirber - uprostřed). foto MS
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OSLAVA 70. NAROZENIN MONS. TOMÁŠE HALÍKA 3.6. 2018
Tomáš Halík oslaví významné životní jubileum 1. června. Na neděli 3. června jsme mu
připravili v rámci farnosti oslavu. Začneme slavnostní koncelebrovanou mší sv. na poděkování
za o.Tomáše. Poté se přesuneme na Studentské nádvoří, které nám Národní knihovna u této
příležitosti zpřístupní, abychom tuto událost oslavili dobrým jídlem, pitím i hudbou. Dalším
nápadům se meze (téměř) nekladou, stačí napsat na info@farnostsalvator.cz.

S ALVÁTORS KÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny uvedené akce (kromě kurzu 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
rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich
projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou
i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami,
které nás podporují a vedou. Nezbytnou součástí bude pobyt v přírodě, silencium, meditace
a modlitba. Doprovází psychotereapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková, CSTF.
Přihlášky směřujte na obvyklou exerciční adresu: meditace@gmail.com
Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce

Kurz 243 Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (3 dny)
24.–27. 5. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Krátké exercicie ignaciánského typu v mlčení a s individuálním doprovázením vycházejí z
rozjímavé modlitby nad biblickými texty. Zahrnují i další meditace a úvahy podle sv. Ignáce,
které pomáhají rozlišovat vnitřní hnutí, získávat vnitřní svobodu, hledat a nacházet v životě
Boží cesty a rozhodovat se pro ně. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat otázky
konkrétních životních voleb, které před nás život staví. Doprovázejí P. František Hylmar SJ
a P. Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.
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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
CSTF a Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem
940 Kč.
Kurz 248 Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (7 dní)
1.–8. 7. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání vlastního života a na hledání svého
místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka,
rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu, a posílit naši
otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle
sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při
přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují
povolání). Doprovází František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu
vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 250 Kontemplativní exercicie (6 dní)
13.–19. 7. 2018, pátek 18.00 až čtvrtek 15.00
(Pozor, tento kurz byl původně vypsán na 12. - 19.7, začátek byl ale o den posunut. Děkujeme
za pochopení.)
Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této
cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč, příspěvek na kurzovné 350 Kč.
Kurz 252 Rozšířená Sádhana (3 dny)
26.–29. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v
procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze
Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích
během dne. Vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr
Miklas. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1610 Kč.
Kurz 253 Filmové exercicie (4 dny)
1.–5. 8. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem
a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim
porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci.
Doprovází Petr Vacík SJ a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360
Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč.
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Kurz 254 Kontemplativní exercicie (5 dní)
8.–12. 8. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00
Kurz slouží jako praktický úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitby
srdce“ či „Ježíšovy modlitba“). Společné sezení několik hodin denně v půlhodinových krocích,
těžiště tohoto druhu exercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou
jakýmsi uvedením do kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby.
Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je
2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.
Kurz 255 Ignaciánské exercicie (7 dní)
19.–26.8. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými texty
a na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s
dalšími meditacemi podle sv. Ignáce pomohou exercitantům rozeznávat Boží volání a naučí je
překonávat překážky na cestě za tímto voláním a rozhodovat se v souladu s ním. V modlitbě
a v rozhovorech lze při těchto exerciciích upravit nebo nově nastavit směřování svého života.
Je velmi vhodné, aby ti, kdo se hlásí na tento kurz, již absolvovali některý z týdenních kurzů
ignaciánských exercicií v Kolíně (odůvodněné výjimky jsou možné). Při přihlašování v mailu
zmiňte, prosíme, vaši motivaci k účasti. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa
Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s
nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 257 Modlitba a meditace (2 dny)
31.8.–2. 9. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít
víkend v tichu a meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované, nebo pro ty,
kteří se na přijetí iniciačních svátostí v církvi teprve připravují. Slouží jako úvod do vnitřní
modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ
a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s
nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 261 Modlitba Boží přítomnosti (4 dny)
26. – 30.9. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Kontemplativní exercicie vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe
kontemplativní modlitby. Zaměříme se na to, jak lépe propojit běžný denní život s kontemplací.
Metoda se inspiruje spisy francouzského bosého karmelitána Vavřince od Vzkříšení
(1614-1691). 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 praxí
kontemplativní modlitby, aby pak mohli pokračovat individuálně nebo v již existujících
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meditačních skupinách. Tento kurz je také dostatečnou přípravou pro budoucí účast na
delších kontemplativních exerciciích. Doprovází P. Petr Vacík SJ a Teresie 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
Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. 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. 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
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 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 sebereflexe 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 CSTF. 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 exercicií staví na individuální meditaci nad filmem
a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim
porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci.
Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. 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
možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí
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zkušenosti s exerciciemi. 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 CSTF.
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 exerciciemi. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou
penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

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).
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CO NABÍZÍ KARMEL V KVĚTNU
16.5.

St

Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux, 19.00
Překážky v rozlišování - další víkend z cyklu pro mladé ženy,
které se rozhodují o své životní cestě. Tématem jsou pravidla rozlišování, otázka lidské svobody a Boží vůle. Pozornost zaměříme
na naše nejrůznější obavy a další překážky, které je možné na
cestě rozlišování potkat. Je možné se přidat i bez účasti na předchozím setkání. Podmínkou je však alespoň jeden osobní rozhovor předem. Přihlášky a více informací do 13. května
na karmelitky@gmail.com

24. - 27.5.

Autorský večer, téma Okamžik
20.00

28.5.
Výhledově:

Zahradní soirée + literárně-hudební a obrazová performance za hereckého doprovodu Lucie Trmíkové, s básněmi a grafikami Bohuslava Reynka, hudbou Martina Dohnala a fotografiemi
Bohdana Holomíčka: Reynek / slova a obrazy z Petrkova

11.6.

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE
REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE REKLAMA ZDE
M Ů Ž E B Ý T I V A Š E R E K L A M A Z D E M Ů Ž E B Ý T I VAŠE REKLAM A

Z KALENDÁŘE FARNOSTI –KVĚTEN 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 sakristii)

Čtvrtek

20.00
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PRAVIDELNÝ

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

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

DALŠÍ

TÝDENNÍ PROGRAM

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

PROGRAM KVĚTEN

1.5.

Út

18.00

Nekoná se mše sv., kurz Základy víry, Tichá meditace ani Duchovní
pohotovost (Státní svátek)

8.5.

Út

18.00

Nekoná se mše sv., kurz Základy víry, Tichá meditace ani Duchovní
pohotovost (Státní svátek)

10.5.

Čt

Nekoná se mše sv. na svátek Nanebevstoupení Páně

12.5.

So

Výlet spolku Cesta: putování Kryštofovým údolím přes Ještěd do
Liberce

13.5

Ne

20.5.

Ne

14.00
20.00
21.00

Svatojánská sbírka na arcidiecézi
Mše sv. s hudebním doprovodem Salvátorské scholy
(České mešní ordinárium Karla Skleničky). Vstup mezi
čekatele biřmování, křest dvou katechumenů.
Kafe po mši

22.5.

Út

18.00

Mše sv. s hudebním doprovodem Salvátorské scholy (České
mešní ordinárium Karla Skleničky)

23.5.

St

19.00

Film a spiritualita speciál: Poselství míru / Tíha oběti, Městská
knihovna, Mariánské náměstí

25.5.

Pá

20.00
24.00

Noc kostelů

30.5.

St

19.00

Film a spiritualita: Zimní bratři, Městská knihovna, Mariánské
náměstí

31.5.

Čt

Nekoná se mše sv. na svátek Těla a krve Páně

Výhledově:
20.00 Děkovná mše sv. k jubileu Mons.Tomáše Halíka
3.6.

Ne

21.00 Farní oslava 70. narozenin Tomáše Halíka, Studentské nádvoří
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