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Vážení a milí, 

zvláště vy, kdo jste v našem kostele/farnosti poprvé, buďte vítáni a ciťte se jako doma. Náš 
vodní svět (jak by řekl Petr Vacík) je vám zcela otevřen, nebojte se vyzkoušet všechny vodní 
atrakce.  
A až budete někdy při bohoslužbě pohledem prozkoumávat kostel – váš nový duchovní domov, 
nebo se váš zrak ve svatém vytržení obrátí vzhůru – všimněte si prosím dvou oválných kartuší 
v křížení kostela.  
V jedné z nich naleznete sotva znatelného vzlétajícího ptáka Fénixe, v  druhé zas pelikána, 
rozklovávajícího  vlastní rány, aby svou krví nakrmil mláďata. Jsou to výjevy, které se studentům 
určitě budou hodit (studentským kostelem jsme totiž téměř 450 let!). Zvláště ve zkouškovém 
období, až se budete cítit rozklováni zkušebními komisemi a pod vámi bude doutnat popel 
marnosti, vám mohou vytanout na mysli slova, která obě kartuše doprovázejí. Ex funere vita (ze 
smrti život)  a Ex vulnere salus (z ran /pochází/ spása). Jak pelikán, tak Fénix jsou totiž symboly 
Krista (Salvátora – Spasitele), který o smrti a životu, o ranách a spáse zaručeně něco ví a o svá 
„mláďata“ se patřičně postará. Takže hlavu vzhůru! 
A kdyby se náhodou váš zrak neodvážil jako Fénix vzlétnout tak vysoko, na obou bočních 
oltářích hned pod kartušemi máte vyobrazeny patrony studentů – sv. Aloise Gonzagu SJ a sv. 
Stanislava Kostku SJ, které můžete hojně žádat o přímluvu. 
 
A tak všem nově příchozím do našeho kostela, všem novým členům akademické farnosti, všem 
novým studentům, kterým teprve zasychá razítko v indexu (jsou ještě razítka a indexy?) přejeme 
vše dobré v novém akademickém roce. Kéž vám Hospodin žehná ze Sionu (ale i z Petřína), kéž 
nad vámi Nejsvětější Salvátor/Spasitel drží ochrannou ruku a kéž je vám zároveň i dobrým 
domovem. 
 

Vaše akademická farnost 
 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ UPLYNULÝM LÉTEM V NAŠÍ FARNOSTI  

Branami kostela během letních třech měsíců prošlo 58 181 návštěvníků, k dispozici jim byli naši 
milí kustodi, turisté se chovali příkladně. Postupně pro turisty vzniká nový tištěný průvodce 
zajímavostí v kostele. Také se občas křtilo, proběhlo několik svateb, každou středu se scházeli 
zpěváci latinských laudes, katechumeni a biřmovanci se duchovně cvičili v Jiřetíně pod 
Jedlovou.  

Z technických záležitostí:  pilně se restauroval oltářní obraz, deratizoval se kostel proti 
dřevokaznému hmyzu, vznikly nové stojany/stoly na votivní svíčky, ve spolupráci s Národní 
knihovnou se připravovalo nové internetové připojení. V závěrečné fázi je také příprava nového 
systému získávání finančních prostředků prostřednictvím darů, a to ve spolupráci s nadací Via, 
konkrétně systémem darujme.cz. 
________________________________________________________________________ 
 

AKTUALITY 
 

ZMĚNY  
 

ADORACE S MOŽNOSTÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ NOVĚ OD 19 HODIN! 

Tradiční čtvrteční adorace (které mají svůj původ již v setkáních Taizé v našem kostele od roku 
1987), při kterých lze přistoupit ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, posouváme 
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od října 2018 již na 19. hodinu. Přicházet bude možné do 21 hodin, aby  
i poslední penitenti mohli odejít před uzavřením Klementina (22 hodin). 
Naše kněží (Mons. Tomáš Halík, P. Marek Orko Vácha a P. Petr Vacík) a sestru Irenu posílí již 
od října ve frekvenci jednou za dva týdny karmelitán a duchovní doprovázející P. Petr Glogar 
OCD, zastupovat jej v nepřítomnosti bude P. Pavel Pola OCD. Jména zpovídajících prosím 
sledujte na našem webu v sekci Kalendář. 
Adorace se i nadále budou konat v sakristii, vstup je tedy pouze z areálu Klementina, nikoliv 
kostelem. Děkujeme za pochopení, kéž bude posun hodiny ku prospěchu všem. 
 
 
ZMĚNA V PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KOLÍNSKÉ EXERCICIE (VYJMA VÍKENDŮ KZV) 

Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je nadále přes formulář 
na stránkách  kolinskyklaster.org. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně. Tedy NE-
přihlašujte se prosíme na exercicie e-mailem  na adresu meditace@farnostsalvator.cz. Najdete 
nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 

 

VÝMĚNA NA POSTECH KOSTELNÍKŮ 

Po dvou letech věrné a výborné služby kostelnický post opouští Adam Drahoš, kterému tímto 
velice děkujeme a přejeme úspěšné dokončení studií. Na jeho místo nastupují 
kostelníci/sakristáni hned dva, přesněji jedna kostelnice a jeden kostelník. Lucie Křápková právě 
dokončila studium na DAMU, Jan Přibáň nastoupil do druhého ročníku filosofie na FF UK.  
S oběma se budeme setkávat především o nedělních mších a při čtvrtečních adoracích.  Oba 
doplnili zkušeného matadora Michala Tomášku, který setrvává i nadále. 

Přejeme jim krásnou službu u Salvátora a vítáme je na palubě. 

 

CO NÁS ČEKÁ 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2018/2019, ÚTERÝ 2.10. OD 18.00 

Běžný provoz naší farnosti ožívá po prázdninách v úterý 2. října slavnostní bohoslužbou Veni 
Creator v 18.00, kterou hudebně doprovodí Salvátorská schola (Joseph Haydn: Kleine 
Orgelmesse a Veni Creator Spiritus). Mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík. Po mši následuje 
neformální setkání na Studentském nádvoří Klementina, kde slavnostní atmosféru doprovodí 
hudba Tomáše Reindla. Všechny srdečně zveme. Občerstvení s sebou! 
 
První mše sv. ve 14.00 bude v neděli 7.10. 2018 
 

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL: GEULA, STŘEDA 3.10. V 19.00  

Péče o těžce nemocnou dceru je alfou a omegou života milujícího otce. Léčbu, která má dát 
dítěti novou naději na život, si však vdovec s malým příjmem může jen stěží dovolit. Nápad 
znovu začít koncertovat s rockovou kapelou z mládí muže oddaného víře náhle konfrontuje 
nejen s okolím, ale především s ním samým. Film soutěžil na 53. MFF Karlovy Vary, odkud si 
odvezl cenu za nejlepší mužský herecký výkon a také cenu ekumenické poroty. Hosté: Tomáš 
Kraus - tajemník Federace židovských obcí v ČR, Michael Otřísal - kazatel ČCE, kameraman, 
člen ekumenické poroty na 53. MFF KV  

Izrael 2018, Y. Madmoni, B. Y. Yaacov, české a anglické tit., 100 min. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, 
Ph.D. Vstupné 90 Kč, studenti 70 Kč, velký sál Městské knihovny 

http://kolinskyklaster.org/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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KURZ PŘÍPRAVY DOSPĚLÝCH K BIŘMOVÁNÍ 

V úterý 9. října od 19 hodin (po mši sv.) zahajuje v sakristii nový půlroční kurz přípravy 
dospělých k biřmování. 

Program přípravy k biřmování (tzv. rychlí biřmovanci) je určen dospělým křesťanům starším 
18 let, kteří svoji víru praktikují a chodí běžně ke svátostem (svátost smíření a sv. přijímání). Je 
určen zejména věřícím z akademické farnosti, tedy studentům a členům pražské akademické 
obce. 
Tato příprava se skládá ze dvou částí. První tvoří pravidelné úterní přednášky „Základy víry“ 
(Mons. Tomáš Halík a další) každé úterý cca 19.00-20.30. Druhou část představují tři společné 
víkendy, zaměřené na hlubší diskusi témat a duchovní formaci (účast na víkendech je závazná). 
Víkendová setkání vedou manželé Adéla a Petr Muchovi, kteří se biřmovancům věnují již mnoho 
let. Přihlášky a bližší info na muchova@farnostsalvator.cz. 
Přesný termín biřmování (některou neděli v době Velikonoční 2019 při mši sv. ve 14 hodin) bude 
zveřejněn během podzimu. 
 
Stávající kurz přípravy ke křtu a k biřmování, který započal v roce 2017, pokračuje dále a 
vyvrcholí příští rok o Velikonocích. Nový kurz se otevře v říjnu 2019. 
Více info ke kurzu obecně: Martin Staněk stanek@farnostsalvator.cz 
 
 

MLČKY KŘIČET - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V SAKRISTII, STŘEDA 10.10. V 19.00 

Mlčky křičet je stylizovaným kabaretem, ve kterém Saša Rašilov stihne v roli kabaretiéra vystří-
dat několik rozličných postav, které se střetly s osobností Simone Weilové /1909 – 1943/ v po-
dání Lucie Trmíkové. Simone Weilová byla francouzská filosofka, anarchistka, odborářka, uči-
telka, dělnice, mystička, židovka bez tóry, marxistka bez partaje, Ježíšova učednice bez církve. 
Pocházela z bohaté židovské rodiny /tatínek lékař, bratr geniální matematik/, ale byla výrazně 
sociálně zaměřená, aktivně bojovala za zlepšení podmínek dělníků, zapojila se do španělské 
občanské války. Po onemocnění tuberkulózou se v exilu odmítla léčit a jíst, chtěla se podílet na 
utrpení Francouzů.Nejpříznačnější pro Simone je neklasifikovatelnost, nezařaditelnost do něja-
kého systému či církve a přitom naprosto autentická touha po smyslu  
a hledání pravdy.  Jednota v myšlení a jednání. Francouzský filosof Chartiér jí na lyceu přezdíval 
„marťanka“. Její myšlenky a činy jsou skutečně jako z jiného světa. Odmítá uznávat  
a přijímat jakákoli klišé ve společnosti, ve svém osobním životě, v úvahách o světě, o kráse,  
o bolesti, o Bohu, o smyslu. A především: naprosto jí chybí strach z toho, že bude odsouzena 
druhými! 

autor: Lucie Trmíková  
režie: Jan Nebeský  
scéna: Petra Vlachynská, Jan Nebeský  
kostýmy: Petra Vlachynská  
hudba: Emil Viklický  
texty písní: Robert Geisler  
kytara: Omar Khaouaj  
klavír: Emil Viklický  
hrají: Saša Rašilov, Lucie Trmíková, Václav Rašilov  
Řecký otčenáš pro účely inscenace laskavě nazpíval Karel Dobrý 
délka představení: 90 minut 
 
Koná se v sakristii kostela, vstup z nádvoří Klementina. Vstupné dobrovolné 
 
 

mailto:stanek@farnostsalvator.cz
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FILM A SPIRITUALITA - PRVNÍ ČLOVĚK / FIRST MAN, ČTVRTEK 11.10. V 19.00   

Oscarový režisér Damien Chazelle (Whiplash a La La Land) natočil příběh astronauta Neila 
Armstronga (Ryan Gosling), který 21. července 1969 jako první člověk stanul na povrchu Mě-
síce.  
USA 2018, Damien Chazelle, anglicky s čes. tit., 135 min. Projekce s úvodem a moderovanou 
diskuzí. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
Vstupné 120 Kč, velký sál Městské knihovny   
 

SPOLEK CESTA - KŘIVOTKLÁTSKEM OTY PAVLA, SOBOTA 20.ŘÍJNA  

Pojďte se projít krajinou, kde čas i řeka plynou pomalu, krajinou Křivoklátska něžně popsanou 
v knihách Oty Pavla. Výchozím bodem výletu bude obec Skryje, odkud se vydáme po červené 
turistické značce přes Nezabudice k přívozu u Luhu u Branova. Přívoz nás převeze k domu 
převozníka Karla Proška, kde se nachází pamětní síň Oty Pavla. Po návštěvě památníku 
půjdeme dál přes Branov po naučné stezce vedoucí územím přírodní rezervace U Emerita do 
Roztok, kde náš výlet ukončíme. Celá trasa měří cca 16 km.  
Sraz je v sobotu 20. října 2018 v 7.00 na nádraží Praha – Veleslavín. Vlak 1232 do Rakovníka 
odjíždí v 7.19. Předpokládaný návrat do Prahy je v 18.57. Prosím, hlaste se nejpozději do 
čtvrtka 18. 10. 2018 (včetně) na emailu spolekcesta@email.cz 

 
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová 

 
 

LIDÉ KOLEM NÁS: SITUACE LGBT VE SVĚTĚ A U NÁS, PONDĚLÍ 29.10. V 19.00 

Jak žijí tito lidé dnes v Číně, na Blízkém východě, v Putinově Rusku či Trumpově USA? A v jaké 
situaci jsou pro změnu u nás v České republice? Týkají se nás nějak jejich příběhy?  

Přijďte téma rozebrat s renomovanými novináři a akademiky, kteří jejich situaci dlouhodobě 
sledují. Akci organizuje Akademická farnost Salvátor spolu s Online encyklopedií migrace, z.s. 
a spolkem Logos. Setkání proběhne v sakristii kostela, vstup z nádvoří Klementina. 

Sdružení Lidé kolem nás hledá spolupracovníky. Více informací na webu a facebooku farnosti. 
 
 
 

MŠE ZA ZEMŘELÉ - REQUIEM, PÁTEK 2.11. V 19.00  

Mši sv. celebruje a promluví P. Petr Vacík SJ. 

V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční, i tentokrát účinkuje 
Capella Regia Praha a sólisté, řídí Robert Hugo. Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, 
není třeba si rezervovat vstupenky.  

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na ně se koná při každém 
slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den 
zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato vzpomínka slaví 2. 
listopadu. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i 
mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento 
zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; 
v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev.  
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_________________________________________________________________ 

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘNÍHO OBRAZU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

termín zahájení: 18. dubna 2018 
ukončení: listopad 2018 
zhotovitel: Ak. mal. Tomáš Berger 
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR 
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské 
koordinátor za Akademickou farnost: Martin Staněk 

 
Autorem hlavního oltářního 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 úplně poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí v roce 
1520.  Námětem obrazu je příběh Kristova proměnění na hoře Tábor;  jeho součástí je též scéna 
uzdravení náměsíčného chlapce, která časově následovala po sestupu z hory. 
 
Obraz se od června až do poloviny listopadu restauruje v Colloredo-Mansfeldském paláci 
v Karlově ulici. 
Prohlídka ateliéru: každou středu mezi 16.00 a 17.00 (sraz v 16.00 před naším kostelem) 
 
Události u příležitosti znovuinstalování obrazu: 

Vzhledem k nejistému datu ukončení restaurátorských prací velice předběžně: 
Cca od poloviny listopadu - závěrečné retuše obrazu v presbytáři kostela; možnost prohlédnout 
si práci restaurátorů 
Tři setkání s odborníky u obrazu: vždy v neděli po večerní mši sv., tedy v cca 21 hodin. Promluví 
postupně restaurátor Tomáš Berger, historička umění Petra Oulíková (KTF UK) a k ikonografii 
Raffaelovy předlohy se vyjádří historička umění Yvonne Dohna Schlobitten (Pontificia Università 
Gregoriana). 
Slavnostní požehnání instalovaného obrazu se podle okolností bude konat buď ještě před 
Vánoci nebo počátkem ledna příštího roku. 
V příštím čísle Salvatore již budou známy podrobnosti, včas budou také zveřejněny na webu a 
facebooku farnosti. 
 

Financování a sbírka na obraz: 
Grant Ministerstva kultury ve výši 300 000 Kč je třeba doplnit zhruba stejnou dárcovskou 

kampaní. U vašich darů poukázaných na účet Akademické farnosti č. 1933882329/0800 uvádějte 
prosím variabilní symbol 1638.  
 

Aktuálně k 30.9. 2018 je na našem účtu k restaurování obrazu shromážděno od jednotlivých 
dárců celkem 76 788 Kč a prostřednictvím kasičky v kostele dalších 15 800 Kč.  V rámci 
benefičního koncertu se vybralo  1 800 Kč. Cekem jsme tedy díky vám vybrali 94 388 Kč.  Z 
arcibiskupství máme přislíben příspěvek 70 000 Kč. Na Ministerstvu kultury leží žádost  
o navýšení původní dotace o 90 000 Kč.  Pokud by nám bylo vyhověno, přiblížili bychom se již 
k cílové částce. Pokud ne, čeká nás ještě více než 100 tisícový "maraton". O aktuálním vývoji 
vás budeme informovat na farním webu i facebooku. 
 
Děkujeme všem, kdo přispěli. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasfigurazione_(Raffaello)
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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. 
 
 

PR AV I DE L NÁ S ET KÁNÍ   
 

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. 
 

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 2.října doprovodí schola slavnostní mši sv. v 18.00 (Joseph Haydn: 
Kleine Orgelmesse a Veni Creator Spiritus). Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý 
rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.rajnoch@gmail.com 
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Z letní deratizace kostela (pozor, nejedná se o teroristický útok). Foto MS 
 

 
Z restaurování obrazu Proměnění Páně (foto MS) 
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 Před téměř rodným domkem Petra Vacíka SJ. Z víkendu KZV v Jiřetíně (foto M.Staněk) 

 

 
Z restaurování obrazu Proměnění Páně (foto MS) 
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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, 
(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! 

 

VYS OKOŠ KOL S KÉ KAT OL IC KÉ HNUTÍ  A VŠ  KL UB POV YK  
 

Vážení přátelé, 
vítáme vás v novém akademickém roce! Připravujeme pro vás všechny aktivity, na které jste 
zvyklí z předešlého roku i několik zbrusu nových.  
 
Těšíme se na vás! 
 

St 3.10. od 19.00, Zahajovací studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí 
Zahajovací studentská mše nového roku ve VKH se koná u sv. Ignáce. Po mši bude následovat 
představení všech aktivit, seznamovací hra a občerstvení v Družinské kapli.  
 
Další mše svaté budou následovat každou středu po celý rok. Po každé mši jste zváni do klubu 
Vzducholoď (alias Jaboku), kde se můžete občerstvit a potkat nové kamarády. 
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Pravidelné akce: 
 
Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk) 
Každé druhé pondělí zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech.  
Obvykle se koná v Družinské kapli na Ječné 2.  
 
Úterní společenství (ÚTES) 
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří se schází v úterý jednou za 14 dní v prostorách u Ig-
náce. 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 spolu 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. Chcete se hudebně realizovat? Neváhejte se ozvat na email  
schola@rytmig.cz. 
 
Dále pak také pořádáme jednorázové akce, jako víkendovky, prohlídky zajímavých míst apod.  
 

Informace o dalších chystaných akcích se můžete dozvědět 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. 
 

 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
V tomto čísle Salvatore najdete i 13 nově vypsaných kurzů. Všechny zde uvedené kurzy se 
konají v kolínském klášteře, který používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exer-
ciční 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 nadále přes formulář 
na stránkách  kolinskyklaster.org. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně. Tedy NE-
přihlašujte se prosíme na exercicie e-mailem  na adresu meditace@farnostsalvator.cz. Najdete 
nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 

 
Kurz 263 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní) 
9. – 14.10.2018 úterý 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. Zvažte 265. 
  
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 začátečníky  
i pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní již základní zkušenost  
a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. 
Cena ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1880 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 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
  
Kurz 268 Filmové exercicie (4 dny) 

http://kolinskyklaster.org/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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14. – 18.11.2018, středa 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
  
Kurz 270 Adventní rekolekce A (2 dny) 
30.11. – 2.12.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
  
Kurz 271 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny) 
6.12. – 9.12.2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.  
  
Kurz 272 Adventní rekolekce B (2 dny) 
14.12. – 16.12.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 
Kurz 273 Kontemplativní exercicie (5 dní) 
27.12.2018 - 1.1.201, čtvrtek 18.00 až úterý 15.00 
Na tento kurz zbývají poslední volná místa. 
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem 
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám 
Silvestra. 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. Jde 
o klasickou formu kontemplativních exercicií. Je vhodné i pro pokročilé, kteří nepotřebují zácvik 
a využijí čas čistě k meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a Miloš Hrdý. Cena ubytování s plnou 
penzí 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 
Kurz 274 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny) 
3.–6. 1. 2019, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 
 
NOVĚ VYPSANÉ KURZY:  
 
Kurz 278 Kontemplativní exercicie (4 dny) 
30.1.-3.2. 2019, středa 18.00 až neděle 15.00 
Klasické kontemplativní exercicie, probíhající v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je 
vhodný pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní již 
základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz,  
sr. Irena Göbelová CSTF a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby 
s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je 200 Kč. 
 
Kurz 279 Filmové exercicie (4 dny) 
6.-10.2.2019, 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 sr. Denisa Červenková CSTF a Petr Vacík SJ. 
Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na 
kurzovné je dobrovolný. 
 
Kurz 281 Základy meditace: Být v přítomnosti (3 dny) 
21.-24.2.2019, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00  
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Toto je nový typ duchovních cvičení v našem exercičním domě. 
Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí a 
otevřeností (“Mindfulness”), a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, 
vnímání vlastního těla a dalších jednoduchých cvičení. Zároveň se již během kurzu budeme 
snažit všímavost vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). 
Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s 
cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení 
na vyžádání. Doprovází Šimon Grimmich a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2070 
Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný. 
 
Kurz 282 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)  
28.2.-3.3.2019, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00  
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 kon-
textu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává 
mlčení. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je 
určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší  
a Duchem. Cena ubytování s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, 
příspěvek na kurzovné je 600 Kč. 
 
Kurz 284 Postní rekolekce A (2 dny)  
15.-17.3.2019, 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 zku-
šenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro 
osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný. 
 
Kurz 286 Filmové exercicie (4 dny)  
27.-31.3.2019, 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 sr. Irena 
Göbelová CSTF a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro 
osoby s nízkým příjmem 1880 Kč. 
 
Kurz 288 Postní rekolekce B (2 dny)  
12.-14.4.2019, 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 zku-
šenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro 
osoby s nízkým příjmem 1100 Kč.  
 
Kurz 289 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny, obsahuje 2 státní svátky)  
18.-22.4. 2019, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00  
Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou přípra-
vou na liturgii, slavením obřadů tridua v klášteře a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen v 
částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet  
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(Lk 24,13 - 35). Doprovází Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby 
s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný. 
Pozn.: Samotná vigilie v sobotu večer bude v kolínském farním chrámu sv. Bartoloměje, protože 
na vigilii musí být Petr Vacík v Praze. 
 
Kurz 291 Ignaciánské exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
30.4.-5.5.2019, úterý 18.00 až neděle 15.00 
Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi čtyřmi doprovázejícími: Ivana 
Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa), Tim 
Nonle (teolog) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních medita-
cích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním 
z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou otevřenost. Cena ubytování s 
plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobro-
volný. 
 
Kurz 292 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
7.-12.5.2019, úterý 18.00 až neděle 15.00 
Kurz vhodný i pro začátečníky slouží jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby 
krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost 
k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální do-
provázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exer-
cičních domech, zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková 
CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspě-
vek na kurzovné je dobrovolný. 
 
Kurz 293 Karmelitánský víkend (2 dny) 
24.-26.5.2019, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Duchovní cvičení inspirovaná 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 ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 
1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný. 
 
Kurz 295 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny) 
6.-9.6.2019, 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 nepřed-
pokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubyto-
vání s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kurzovné je 
600 Kč. 
 
Kurz 298 Kontemplativní exercicie (7 dní, obsahuje státní svátek) 
30.6.-7.7.2019, neděle 18.00 až neděle 15.00 
Klasické kontemplativní exercicie, probíhající v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je 
vhodný pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní již 
základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází Jan Regner SJ a Petr 
Miklas. Cena ubytování s plnou penzí je 4830 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 3850 Kč, příspě-
vek na kurzovné je 300 Kč. 
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AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
  

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN 
 

Po 

 
19.00 
 

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. 

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

St 18.00 
Eucharistická oslava – 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. 

So 9 -15.00 
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 

1.10. 19.00 

Slavíme svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše, zahajujeme nový 
akademický rok a obnovujeme poprázdninově aktivity našeho 
domu; v 19 hodin eucharistie s žehnáním růží, následuje 
pravidelné agapé  
 

15.10. 19.00 

Slavíme slavnost sv. Terezie od Ježíše, eucharistie v 19 ho-
din s obnovou řeholních slibů sestry Ireny, po ní agapé; ce-
lebruje otec Pavel Pola OCD 
 

17.10.  19.00 
Četba z duchovních klasiků, po eucharistii, která je v 18 hodin, 
pokračujeme v četbě autobiografie sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
 

Výhledově: 

2. - 4.11.  

Pravidla a 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 ži-
votě. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé druhy překá-
žek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lid-
ské křehkosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme pro-
stor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Důležitou 
součástí je téma modlitby a jejích možností, včetně praktického 
vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace. 
Bližší informace a přihlášky u sestry Ireny, email:  
karmelitky@gmail.com, tel. 732 708 595 
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Z  K A L E N D Á Ř E  F A R N O S T I  –  Ř Í J E N  2 0 1 8  
 

B O H O S L U Ž B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S  
 

Neděle  
14.00 Mše sv. 

20.00 Mše sv. 

Úterý  18.00 Mše sv. 

 19.00 - 20.30 Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek  19.00 
Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  

(v sakristii) 

 

 

P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M  
 

Úterý  

17.00 Pravidelná zkouška scholy, Klementinum 

19.00 - 19.30 Výpůjční doba knihovny  

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

19.00 Kurz Základy víry 2017-2019 

19.00 - 20.30 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)  

Středa  
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

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

Čtvrtek 19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (Letenské sady) 

Neděle 
19.30 – 20.00 

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

 

 

D A L Š Í  P R O G R A M  Ř Í J E N  2 0 1 8   
 

2.10. Út 18.00 
Slavnostní bohoslužba na zahájení nového akademického roku 

2018/2019, celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí 
Salvátorská schola 

3.10. St 19.00 Film a spiritualita speciál: Geula, Městská knihovna 

10.10.  St 19.00 
Mlčky křičet: divadelní představení (Trmíková, Nebeský, Rašilov), 

sakristie kostela (vstup pouze přes Klementinum) 

11.10.   Čt 19.00 Film a spiritualita: První člověk / First man, Městská knihovna 

20.10.  So  Výlet spolku Cesta: Křivoklátskem Oty Pavla 

21.10.  Ne 14.00 Sbírka na misie 

29.10.  Po 19.00 Lidé kolem nás: situace LGBT ve světě a u nás, sakristie kostela 
 

Výhledově: 

2. 11.  Pá Mše sv. za zemřelé, Requiem W.A. Mozarta, 19.00 

2.11.  Pá Noční pouť z Prahy na Svatou Horu u Příbrami 
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