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Vážení a milí, 

vítejte při četbě již stopadesátého (wow!) farního bulletinu Salvatore. V předvečer svátku všech 
věrných zemřelých jen několik slov na okraj probíhajícího státního jubilea.  
Zaujaly mě dva články v novinách – jeden ve veřejném, druhý v církevním médiu. Ten první se 
kromě jiného pozastavoval nad deziluzí, která časem vystřídala euforii po vzniku republiky, 
druhý pojednával o vztahu církve a světa a zdůrazňoval, že z takového dialogu nikdo nevyjde 
stejný. 
Nejprve k těm deziluzím. Pamatuji si velice dobře, jakým procesem prošla atmosféra 
společnosti po sametové revoluci; od nadšení, naděje, ale i naivity, přes propady, vystřízlivění 
a deziluze po, doufám, určitou dospělost posledních let. Nemám nyní na mysli vykonstruovanou 
dokonalost a věčný mír utopického státu, ale určité zdravé vystřízlivění z myšlenky, že lidé jsou 
za všech okolností milí a zodpovědní tvorové, kteří všem přejí to nejlepší. Tato deziluze v sobě 
může nést jak černý cynismus a beznaděj, tak na druhé straně radost z toho, že se loď 
společnosti pomalu přestává kymácet a běžné přesuny na palubě ji prostě nemohou 
destruktivně vychýlit z rovnováhy. A že je možné (ba dokonce nutné) pro tu rovnováhu něco 
dělat.  
Nacházím zde krásnou paralelu s osobní náboženskou konverzí. Na začátku je veliká euforie, 
Bůh je přítomen v každém okamžiku našeho života, víra se pije plnými doušky, vše je nové, 
čerstvé, cesta je dobrodružná a máme nekonečně sil. Přijdou však selhání jak vlastní, tak 
ostatních, růžové brýle se pomalu mění na silně dioptrické, které jak lupa zvětšují mnohé stíny,  
a přichází určitá únava. Pro některé konvertity to může být znamení, že tato cesta nebyla pravá, 
vše byla jen iluze, okouzlení, chemie počáteční zamilovanosti (ano, je tu paralela i se vztahem 
partnerským a manželským) a víra ochabuje, ba i zaniká. Anebo naopak – víru je nyní třeba 
více než jindy opevnit proti všem možným výkyvům, narušením, znejistěním, pochybnostem – 
a ejhle, máme zde fundamentalistu, jak vystřiženého z katedrály. 
 

Ovšem člověk poučený, vnímavý k sobě a aspoň trochu vytrvalý pochopí, že tento polední 
démon otců pouště, případně ono halíkovské „odpoledne víry“ jsou velkou šancí k osobnímu 
dozrání (v manželství k pevnější lásce). Což se týká církve i společnosti. Velký třesk vzniku 
republiky (z dnešního pohledu lhostejno zda v roce 1918 či 1989)  mohutně osvítil scénu 
lidských životů a dal jim určitý drive, ovšem dále se vesmír už jen ředí a jednotlivé jeho 
komponenty, kdysi si tak blízké, nabírají nebezpečné vzdálenosti. To nám může nahánět strach. 
 

Ale možná právě tady a nikde jinde, ve vesmíru vzdalujících se sociálních a jiných bublin,  je 
prostor pro onen dia-logos ve smyslu skrze-slovo vedený rozhovor o různých pojetích jednoho 
společného problému. Dialog je vždy znamením zralosti, dospělosti, jak ve víře, tak v procesu 
transformace společnosti. Proto nemá nikdy místo tam, kde vládne pocit vlastnění pravdy. I to 
je důvod, proč se mezináboženský dialog a dialog církve se světem zrodil v takových bolestech 
a nejistotách a ani dnes není samozřejmou součástí naší identity. Z konverze ani z dialogu totiž 
nikdo nevyjde stejný. Vyjde vždy minimálně poučen, ale musí být připraven nést i riziko vlastní 
konverze! 
Nenechme se tedy zmást průvodními jevy „mladého konvertity“ jménem česká post-cokoliv 
společnost, nebojme se deziluzí, obyčejnosti a každodenních malicherností, jež vystřídaly velké 
myšlenky počátku, nesklouzněme k lhostejnosti ani k fundamentalismu, ale ponechme si ten 
nadhled vždy možného dia-logu (zvěřinovské „nejen,ale i“), koneckonců co jiného než Logos 
Janova evangelia stojí u počátku smyslu všech věcí. 
Dnešní svátek všech věrných zemřelých nepoznamenává jen začátek listopadu (dokud 
nedohasnou svíčky), poznamenává totiž celý život a s tichým pokašláním naznačuje, že ten 
nadhled jednou budeme potřebovat. 
 

Martin Staněk 
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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 
od října 2018 již na 19. hodinu. Přicházet bude možné do 21.00, kdy samotná adorace končí, 
tak aby i poslední penitenti mohli odejít před uzavřením Klementina (22.00). 
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 cvičení́ v kolínském klášteře a přihlášení na ně je nadále přes formulář 
na stránkách  kolinskyklaster.org. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně. Tedy  
NEpřihlašujte se tedy prosíme na e-mail meditace@farnostsalvator.cz. Najdete nás také na 
Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“. 

 

CO NÁS ČEKÁ 
 

MŠE ZA ZEMŘELÉ - REQUIEM, PÁTEK 2.11. V 19.00  

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

Účinkuje Capella Regia Praha a sólisté Eva Müllerová, Kamila Mazalová, Ondřej Šmíd a Jan 
Líkař, 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 byl tento zvyk zaveden pro celou církev.  

 
NOČNÍ POUŤ NA SVATOU HORU U PŘÍBRAMI, PÁTEK 2.11.  

Srdečně zveme k již tradiční noční rozjímavé pouti na Svatou Horu, která se letos půjde v pátek 
2. listopadu. Sraz u autobusu 129 v 18.32 Smíchovské nádraží (18.52 Baně). Příchod do 
Příbrami někdy v sobotu ráno/dopoledne. Celá cesta měří cca 55 km a většinou vede po lesních 
cestách. Trasa: Zbraslav Baně - motorest Jíloviště - Černolice- Skalka - Stožec - Kuchyňka - 
Příbram Svatá Hora. Tradice této pouti sahá minimálně do 50. let, kdy se studenti rozhodli 

http://kolinskyklaster.org/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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putovat v noci, aby nebudili pozornost policie. Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Po 
povodních v roce 2002 hledala skupina, která tradici poutě převzala, alternativní trasu kvůli 
uzavřenému mostu ve Štěchovicích. Od té doby se chodí po hřebeni Brd po trase Praha-Baně 
– Skalka – Stožec – Příbram. 

Pouť se koná za každého počasí, po cestě není možnost občerstvení kromě začátku a konce 
trasy. Přizpůsobte tedy tomuto faktu své vybavení. Méně zdatní účastníci mohou odjet dříve 
posledním autobusem z Řitky (cca ¼ trasy) či prvním ranním z Dobříše (cca 2/3 trasy) zpět do 
Prahy. Příchod na Svatou Horu u Příbrami očekáváme v dopoledních hodinách, odkud se po 
tiché meditaci, případně účasti na některé ze mší odebereme na autobus do Prahy. 
Více info: pavelkurka@seznam.cz 

 

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL: HOSTILES / NEPŘÁTELÉ, SOBOTA 3.11. V 19.00  

Dvacáté století je na dohled a z odporu původních obyvatel Severní Ameriky vůči soustředěné 
genocidě bílých zbyly pouhé záchvěvy. Mezi Arizonou a Montanou se odehrává nebezpečná 
pouť nesourodé skupiny, které velí mlčenlivý kapitán americké armády s pověstí krutého indiá-
nobijce (Christian Bale), plnící nenáviděný úkol – zajistit bezpečí na smrt nemocného šajen-
ského náčelníka na jeho cestě do místa posledního spočinutí.  
USA 2017, Scott Cooper, anglicky s čes. tit., 134 min., od 15 let. 
Projekce v rámci Svatováclavských slavností, s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí Mgr. 
Lukáš Jirsa, Ph.D. Velký sál Městské knihovny, 90 Kč, studenti a senioři 70 Kč. 
 
 

SBOR ENTROPIE, NEDĚLE 18.11. VE 14.00 

V neděli 18. listopadu doprovodí mši sv. hudební sbor Entropie, zazní Missa Quinis Kryštofa 
Haranta spolu s jeho skladbou Maria Kron. Představí se také renesanční skladby dalších autorů 
jako Parce mihi Domine od Christobala de Morales či If ye love me Thomase Tallise.  Komorní 
sbor Entropie je studentský smíšený pěvecký sbor působící pod vedením nadaného sbormistra 
Matouše Pavlise. Zúčastňuje se řady hudebních projektů, stejně jako soutěží, ze kterých nejed-
nou odešel s cenou Nejnadějnějšího sboru.   

 

FILM A SPIRITUALITA  -  SWEET COUNTRY, STŘEDA 21.11. V 19.00   

Domorodý chovatel dobytka Sam (Hamilton Morris) v sebeobraně zabije bělošského majitele 
stanice Harryho. Musí vše opustit a utéct i se svou těhotnou manželkou. Vydávají se drsnou  
a nádhernou krajinou do vnitrozemí. Seržant Fletcher (Bryan Brown) s pomocí domorodého 
stopaře Archieho (Gibson John) a místních vlastníků půdy, mezi nimiž je i Fred (Sam Neill), 
vede skupinu pronásledovatelů. Je posedlý dopadením Sama a snahou předat ho za vraždu k 
soudu. Sam se však v buši vyzná lépe než kdo jiný...  
Austrálie 2017, Warwick Thornton, anglicky s čes. tit., 110 min., od 12 let  
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Vstupné 80 Kč, malý 
sál Městské knihovny.  
 

SPOLEK CESTA -  OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK, SOBOTA 24.11.  

Těsně před začátkem adventu se vydáme na výlet do Olomouce, naší druhé nejrozsáhlejší pa-
mátkové rezervace. Bazilika Navštívení Panny Marie v areálu premonstrátského proboštství na 
Svatém Kopečku, katedrála sv. Václava, kostel Panny Marie Sněžné, kaple sv. Jana Sarkandra, 
barokní sloup Nejsvětější Trojice zapsaný v r. 2000 na Seznam světového kulturního dědictví 
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UNESCO, soubor barokních a novodobých kašen, radnice, orloj, Arcibiskupský palác, Arcidi-
ecézní muzeum, Muzeum moderního umění. To vše, a nejen to, nabízí Olomouc ke zhlédnutí  
a návštěvě. A kromě toho, právě začnou vánoční trhy. Podrobnější itinerář bude k dispozici na 
stránkách farnosti.  

Sraz je v sobotu 24. listopadu v 7.05 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem prodejna 
jízdenek). Vlak Ex 123 FATRA odjíždí v 7.24.  
Pravděpodobný návrat do Prahy vlakem Ex 122 FATRA s odjezdem z Olomouce 18.08 a pří-
jezdem do Prahy 20.36.   
Jízdenky a místenky si zajistí každý sám předem. 
Prosím, hlaste se nejpozději do středy 21. 11. (včetně) na emailu spolekcesta@email.cz 

 
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová 

 

CENTERING PRAYER: MODLITBA USEBRÁNÍ, MODLITBA SOUHLASU, SOBOTA 

24.11. OD 10.00 – 16.00 

Centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. 
Trapistický mnich Thomas Keating (Pozvání k lásce) nabízí starší učení v aktualizované 
podobě.  V českém překladu je známá pod titulem Modlitba usebrání.   
Cynthia Bourgeault, autorka stejnojmenné knihy, je jeho žákyní. (Moudrost Ježíše, Tajemství 
Marie Magdalény, Srdce kontemplativní modlitby jsou další z jejich přeložených knih). 
Uvádějícím dnem do metody Modlitby usebrání provede Teresie Viera Hašanová.  
Modlitba proběhne v kryptě kostela, vstup (přes Klementinum) možný od 9.30, příspěvek je 
dobrovolný. Více informací a přihlášení na: fidest@hotmail.co.uk 
 
Program:  
Contemplative Outreach                                                 
Modlitba jako vztah                                                        
Metoda Modlitby usebrání                
Myšlenky a použití svatého slova     
Přestávka na oběd 
Prohloubení našeho vztahu s Bohem                          
 

_________________________________________________________________ 

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘNÍHO OBRAZU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

termín zahájení: 18. dubna 2018 
ukončení: 17. prosince 2018 
zhotovitel: ak. mal. Tomáš Berger 
grantová podpora: Ministerstvo kultury ČR 
příjemce grantu: Arcibiskupství pražské 
koordinátor: 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 do listopadu restauruje v Colloredo-Mansfeldském paláci v Karlově ulici. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasfigurazione_(Raffaello)
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Harmonogram instalování restaurovaného obrazu: 

26.-30.11. Přesun obrazu z dílen do našeho kostela a závěrečné retuše v kostele 

Neděle 2.12. Po obou mších možnost prohlídky obrazu v presbytáři 

Neděle 9.12. 15.00 Po mši sv. možnost prohlídky obrazu v presbytáři 

                      21.00 Po mši sv. komentovaná prohlídka  

                      (ak.mal. Tomáš Berger, PhDr. Petra Oulíková Ph.D) 

Neděle 16.12.  20.00: V závěru mše sv. žehnání obrazu v presbytáři (Mons. Tomáš Halík) 

Pondělí 17.12. instalace restaurovaného obrazu na hlavní oltář kostela 

 

Financování a sbírka na obraz: 
Grant Ministerstva kultury 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 31.10.2018 je k restaurování obrazu shromážděno od jednotlivých dárců celkem 102 
088 Kč.  Z arcibiskupství máme přislíben příspěvek 70 000 Kč. Ministerstvo kultury na konci září 
kladně posoudilo naši žádost o navýšení dotace a přidělí nám celkem 390 000 Kč na 
restaurování, za což děkujeme. Celkové náklady včetně osvětlení, dokumentace  
a přípravy katalogu přesáhnou částku 600 000 Kč. 
Děkujeme všem, kdo přispěli. 
 

 

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. 
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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. 
Výroční zprávy najdete na webu tamtéž. 
 
 

 

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 
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 6.listopadu doprovodí schola mši sv. v 18.00. 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, 
(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 
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SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Od podzimu se sportovní klub Lazar přesouvá zpátky pod střechu 
tělocvičny. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod v tělocvičně ZŠ 
Umělecká, hrajeme především volejbal, fotbal, florbal a basketbal. Pro 
bližší info (včetně mapky a kontaktu) viz web farnosti, na 
www.lazar.borec.cz nebo na telefonu Karel Hlaváček - 777 581 824 
 
 

 

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA 

Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i 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! 

 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICK É HNUTÍ  A KLUB POVYK  
 

Středy od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí 

Studentské mše se konají každou středu a hudebně je doprovází schola Rytmig. Letos jsou mše 
slouženy za studenty jednotlivých oborů. Nebojte se zapojit například čtením, pokud je mše 
sloužena právě za vás. Po každé mši je možnost posezení s přáteli v Družinském sále s dobrým 
jídlem a pitím. 
 

Pondělky 5.11, 19.11. od 19 hod., Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk) 
Každé dva týdny zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Vždy od 
19 hodin v Družinské kapli na Ječné 2. 
 
5.11. chystáme panelovou diskuzi k výročí okupace 1968. Pozvání přijal profesor Jan Sokol  
a historik Petr Koura. A možná přijde i pamětník. 
 
19.11. nám Veronika Olšovcová přiblíží své zkušenosti jaké je to být ženou na vedoucí vědecké 
pozici a jak to všechno skloubit s partnerstvím, rodičovstvím a vírou. 
 

Úterky 13.11., 27.11. od 19 hod., ÚTES, Ječná 2 
ÚTES je ÚTErní Společenství mladých lidí, které se schází v prostorách u Ignáce. Máme v plánu 
se společně modlit, sdílet svou víru, diskutovat nad palčivými otázkami, ale také se bavit a hrát 
hry. Jsme otevřené společenství a proto se nebojte přijít.  
 

Čtvrtky 8.11.,22.11. od 19 hod., Taneční večery, Sabinova 4 
Zveme Vás na taneční večery, které se budou konat každých 14 dní ve Studentském centru 
VKH. Během lekcí si zopakujeme základní taneční kroky a naučíme se nové variace pro 
standartní i latinskoamerické tance. S sebou si vezměte pohodlné oblečení a vhodnou obuv s 
nebarvící podrážkou. Můžete přijít v páru i jednotlivě. 
____________________ 
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Schola Rytmig se začátkem akademického roku opět zahájila svoji činnost. Rádi mezi sebou 
uvítáme všechny, kteří rádi zpívají nebo hrají na jakýkoli nástroj. Doprovázíme studentské mše 
každou středu od 19 hodin v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Chcete se hudebně 
realizovat? Neváhejte se ozvat na email schola@rytmig.cz. 
 

Další informace o VKH a jeho akcích najdete na našem webu www.vkhpraha.cz a na 
Facebooku. Můžete je také dostávat každý týden na email, stačí se o ně přihlásit na 
propagace@vkhpraha.cz. 

 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČE NÍ  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 268 Filmové exercicie (4 dny) 
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. 
 
 
 

http://kolinskyklaster.org/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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Z představení Mlčky křičet (o Simoně Weilové) v podání Lucie Trmíkové a Saši Rašilova  
10. října v sakristii (foto MS) 
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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  

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 
kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zacho-
vává mlčení. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento ter-
mín 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. 
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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  
(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 
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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. 

 

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN  
  

  PRAVIDELNÉ AKCE 

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. 
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So 9 -15.00 
Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info 
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz 

 

 

CO NABÍZÍ KARMEL V LISTOPADU 

 

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). 
 

 

  

Z  K A L E N D Á Ř E  F A R N O S T I  –  L I S T O P A D  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. 

12.11. 20.00 

Kaštanové posvícení, péct budeme na zahradě Karmelu od cca 
20h, po pravidelné eucharistii, která začíná v 19h. Není třeba se 
předem ohlašovat a vaši rodinní příslušníci a jiní mazlíčci jsou také 
vítáni.  
 

28.11. 19.00 
Četba z duchovních klasiků, po eucharistii, která je v 18 hodin, 
pokračujeme v četbě autobiografie sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 
 

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 životě. Zaměříme se 
na pravidla rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, 
křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti, problémy s 
rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i 
individuální doprovázení. Důležitou součástí 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 
 

Výhledově: 

2.12.  

Jednodenní rekolekce s filmem Nostalgie Andreje Tarkov-
ského. Dopolední část věnujeme tiché meditaci, odpoledne dopro-
vází filmový historik a pedagog Vladimír Suchánek z UP Olomouc 
spolu se sestrami karmelitkami. Je třeba se předem přihlásit na ad-
rese: karmelitky@gmail.com, zde také zjistíte bližší info včetně pro-
gramu. 
 

3.12. 20.00 
Vernisáž a koncert Ivy Folajtárové. 
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Úterý  18.00 Mše sv. 

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

Čtvrtek  19.00 
Adorace s možností svátosti 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 (ZŠ Umělecká) 

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  L I S T O P A D  2 0 1 8   
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2.11. Pá 
19.00 Mše sv. za zemřelé – Requiem 

 Noční pouť na Svatou horu u Příbrami 

3.11. So 19.00 Film a spiritualita speciál: Hostiles / Nepřátelé, Městská knihovna 

6.11. Út 18.00 Mši sv. doprovodí Salvátorská schola ordináriem Karla Skleničky 

10.11.  So 19.00 
Slovenská píseň v Praze: Eugen Suchoň a Ján Smrek, speciální host 

Božidara Turzonovová, vstupné dobrovolné 

11.11.  Ne 14.00 Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 

18.11. 

 

 Ne 

  

14.00 
Mši sv. doprovodí hudební sbor Entropie (zazní Missa Quinis 
Kryštofa Haranta spolu s jeho skladbou Maria Kron)  

21.00 Kafe po mši 

21.11.  St 19.00 Film a spiritualita: Sweet Country, Městská knihovna 

24.11.  So 
10.00 Centering prayer – modlitba usebrání a souhlasu, krypta kostela 

07.05 Výlet spolku Cesta: Olomouc – Svatý kopeček 
 

Výhledově: 

4.12.  Út 
Mši sv. doprovodí Salvátorská schola (Staročeské roráty,  
Pelikán: Confessiones) 

   


