
 

 

 S A L V A T O R E 
zpravodaj      pražské     akademické     farnosti 

152/leden                 A.D. 2019    

 

 



 

2 

 

 
 

Požehnaný nový rok 2019, hojnost humoru, radosti, síly  

a nevysychající pramen naděje vám přeje a vyprošuje 

Vaše Akademická farnost 

 

 

AKTUALITY 
 

OLTÁŘNÍ OBRAZ PROMĚNĚNÍ PÁNĚ JE OPĚT „DOMA“ 

Oltářní obraz Proměnění Páně se po půlročním zotavování pod rukama restaurátorů opět skví 
na hlavním oltáři našeho kostela, pro který v roce 1638 vznikl. V úvodníku minulého čísla Sal-
vatore jsme se věnovali rekapitulaci těchto oprav a děkovali jsme všem, kdo se na opravě po-
díleli, ať vlastníma rukama či finančním příspěvkem. Zapomněli jsme také poděkovat Galerii Hl. 
m. Prahy, která bezplatně poskytla pro restaurování své prostory v Colloredo-Mansfeldském 
paláci. 
 

Konečné zúčtování:  
Samotné restaurování přišlo na 565 800 Kč, nové galerijní osvětlení obrazu stálo 60 855 Kč, za 
další náklady (které ještě nejsou v plné výši vyčísleny) zaplatíme cca 15 000 Kč. Celkem tedy 
zaokrouhleně 642 000 Kč. Ministerstvo kultury nás podpořilo grantem ve výši 390 000 Kč, Arci-
biskupství pražské přispělo 70 000 Kč. Na bedrech farnosti tedy leželo zbývajících 182 000 Kč. 
Díky štědrosti farníků se podařilo k 31.12. 2018 na obraz vybrat krásných 135 788 Kč! Děku-
jeme ještě jednou všem, kdo přispěli. 
Příběh obrazu tímto ještě nekončí, na dobu postní se chystá umělecká intervence, ve které bude 
hrát obraz hlavní roli. Více v příštích číslech Salvatore. Na farním webu naleznete také odkazy 
na tři reportáže České televize, jež mapují příběh obrazu. 

 

DĚKUJEME! 

Na vánočním benefičním koncertu Sboru a orchestru Univerzity Karlovy 14. prosince 2018 se 
na dobrovolnickou organizaci Chuť pomáhat vybralo 16 760 Kč! Celému Sboru a orchestru UK, 
šéfdirigentovi Haigu Utidjianovi a všem dárcům ze srdce děkujeme! 
 

STATISTIKA 2018 

V uplynulém roce bylo v naší farnosti pokřtěno 28 dětí a 3 dospělí, svátost biřmování přijalo  
19 osob, 12 párů snoubenců u nás zahájilo společnou životní cestu vzájemným manželským 
slibem. Proběhly rovněž 2 pohřby. 

 

CO NÁS ČEKÁ 
 

BENEFIČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY, SOBOTA 5.1. 2019 
 

Tradiční benefiční koncert Salvátorské scholy se uskuteční v sobotu 5.1. v 19.30. Vystoupí 
Salvátorská schola a smíšený pěvecký sbor Doubravan. Zazní skladby těchto autorů: Mikuláš 
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Schneider-Trnavský, Adam Václav Michna z Otradovic, V. K. Holan – Rovenský, Jiří Strejc, 
Benjamin Britten, Carl Thiel, Otto Albert Tichý, Ondřej Gregor Brzobohatý. 
 

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy i benefice Orchestru a sboru UK přispěje na 
podporu dobrovolnické organizace Chuť pomáhat, která pomáhá ve frontových oblastech 
Ukrajiny, ať už materiální pomocí nebo organizací táborů pro děti, které jsou ohroženy válkou. 
Vstupné na oba koncerty je tedy dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku. 
 

PALACHŮV TÝDEN / MŠE SV. ZA JANA PALACHA 15.1. 2019 

Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na který právě stačí" (Po-
slední slova Jana Palacha) 

V rámci 50. výročí od oběti Jana Palacha se v týdnu od 13. do 
20.1. 2019 odehraje několik akcí. 

Naše farnost se zapojí hned dvěma: 

Mše sv. za Jana Palacha v úterý 15.1. od 18.00 hodin. 
Celebruje Mons. Tomáš Halík 
V závěru mše sv. vystoupí Bohdan Mikolášek a jeho hosté s 
písní Ticho, věnovanou v roce 1969 Janu Palachovi 

Výstava o Janu Palachovi 
instalována bude v kostele od neděle 13.1. do neděle 
20.1.2019 

Další akce, spojené s výročím, najdete na webech palach2019.ff.cuni.cz/dalsi-akce/  
a www.janpalach.cz  

„Vzhledem k tomu, že naše národy se ocitly na pokraji beznaděje a odevzdanosti, rozhodli jsme 
se vyjádřit svůj protest a probudit svědomí národa.“ 

Z Palachova dopisu Svazu československých spisovatelů, 16. leden 1969 

Jan Palach se zapálil na Václavském náměstí 16. ledna 1969 a svým zraněním podlehl o tři dny 
později. Mons. Tomáš Halík připomněl, že někdy se jeho čin nesprávně interpretuje jako protest 
proti sovětské okupaci - ve skutečnosti šlo o nesouhlas s tím, jak se společnost smiřovala s ob-
novenou nesvobodou a totalitní zvůlí.  

Jan Palach se narodil v Praze roku 1948. Pocházel ze Všetat, kde také vyrůstal. Vystudoval 
Gymnázium v Mělníku. Na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy nebyl v roce 1966 přijat pro 
svůj "živnostenský původ", i když uspěl při přijímacích zkouškách. Začal proto studovat na Vy-
soké škole ekonomické. V roce 1968 svůj pokus dostat se na Filozofickou fakultu zopakoval, 
tentokrát úspěšně. 

Na podzim se účastnil mnohých protestních akcí proti okupaci, včetně studentské stávky. Pro-
tože však neviděl žádný významný pokrok, pravděpodobně začal uvažovat o radikálnější akci, 
která by probrala společnost z rezignace, do níž se postupně propadala. 

Dne 16. ledna 1969 se v horní části Václavského náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. 
Hořící běžel přes křižovatku od kašny pod muzeem k Washingtonově ulici, kde se jej pokusil 
uhasit výhybkář Dopravního podniku svým kabátem. S rozsáhlými popáleninami byl převezen 
na Kliniku popálenin FNKV a LFH UK v pražské Legerově ulici. 

Zde s ním byl na magnetofonový pásek natočen krátký rozhovor, v němž Palach hovořil o pří-
čině svého činu. V záznamu se zmiňuje o pasivitě lidí, vystupuje proti rozšiřování Zpráv – de-
níku vydávaného sovětskými okupanty, a požaduje generální stávku. Z rozhovoru je patrné, že 
byl pod utišujícími léky a měl značné bolesti. Zemřel 19. ledna 1969, tři dny po svém činu.  
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VÝLET SPOLKU CESTA: CESTA ČESKÝM KRASEM S PROHLÍDKOU TETÍNA,  
SOBOTA 19.1. 

Výchozím bodem výletu bude Beroun, odkud se vydáme po modré turistické značce do Tetína. 
Po prohlídce této obce spojené se sv. Ludmilou budeme pokračovat dále po modré do vesnice 
Korno. Poté půjdeme po části naučné stezky Liteň do Bělče a dále po zelené do Zadní Třebaně, 
kde sedneme na vlak zpět do Prahy. Celá trasa měří cca 15 km. Jídlo na celý den s sebou. Sraz 
je v sobotu 19. ledna 2019 v 9.10 v nádražní hale v Berouně. Ze stanice Praha hl.n. jede do 
Berouna vlak Os8820 v 8.20 (ze Smíchovského nádraží v 8.28). Předpokládaný návrat do Prahy 
je v 16.12. Prosím, hlaste se nejpozději do čtvrtka 17. 1. (včetně) na emailu spolek-
cesta@email.cz.  

Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová 
 

FILM A SPIRITUALITA: ZJEVENÍ / L’APPARITION, STŘEDA 23.1. V 19.00 

Jacques Mayano (Vincent Lindon) má pověst nestranného investigativního novináře, proto je 
vyslán Vatikánem vyšetřit údajná zjevení Panny Marie v jedné malé francouzské vesnici. Kon-
frontací názorů duchovních i skeptiků postupně zjišťuje, že se tu začínají otřásat v základech 
pilíře samotné církve. Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, 
Ph.D.  
Francie 2018, Xavier Giannoli, české tit., 137 min., vstupné 120 kč, Velký sál Městské knihovny 
 

 

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. V roce 2018 se podařilo 
aktivizovat celou řadu nových dárců a přispěvatelů, kteří naše aktivity podpořili částkou 232 000 
Kč. Na restaurování obrazu se vybralo dalších 135 788 Kč. Děkujeme, vaší podpory si velice 
vážíme! 

Nedělní sbírky v kostele 
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hos-
tie, víno, údržba, telefony…). (vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské  
a pastorační programy arcidiecéze). Nedělní sbírky tvoří 18 % našich příjmů.  
Přispět můžete na: 

Běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba, te-
lefony ...) variabilní symbol 1111 

Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně var. symbol 2222 

Kurz základů víry var. symbol 3333 

Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi vám vystavíme potvrzení. 

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 – dobrovol-
níci; 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. 
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Z benefičního koncertu (Rybovy mše vánoční) Sboru a orchestru UK (foto M.Vohníková) 

 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ   

 

STŘEDEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALIS) 

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

 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ 
 

Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná textem Písma  
a písněmi z Taizé. 16. a 30. ledna 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 
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TICHÁ MEDITACE  

Probíhá vždy v úterý po mši svaté (tedy cca od 19.15) v Kryptě na-
šeho 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 
adresu: meditace@farnostsalvator.cz 

 

 

SALVÁTORSKÁ SCHOLA  

Salvátorská schola působí v našem kos-
tele od podzimu 1990 a pravidelně dopro-
vází úterní bohoslužby, pořádá benefiční 
koncerty a příležitostně vystupuje také 
mimo domovskou farnost. Zpívá du-
chovní hudbu od středověku po součas-
nost, včetně skladeb vlastních autorů. Ke 
společným zkouškám se letos schází 
každé úterý od 17 hodin v prostorách Ná-
rodní knihovny, během celého roku 
zkouší v pravidelných cyklech vždy nový 
repertoár k danému období. Sbormistryní 
je Josefína Nedbalová. V sobotu 5.1. 
v 19.30 uvede tradiční benefiční kon-

cert a v neděli 6. ledna doprovodí schola mši sv. ve 14.00 (Briten). Zájemci o zapojení do 
scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.raj-
noch@gmail.com 
 
 

CENTERING PRAYER – MODLITBA USEBRÁNÍ, MODLITBA SOUHLASU 

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 po-
době.  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). 
Do metody Modlitby usebrání uvádí s. Teresie Viera Hašanová.  
Modlitba probíhá v kryptě kostela, více informací o časech setkání a přihlášení na:  
fidest@hotmail.co.uk 

 

SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE 

Od podzimu se sportovní klub Lazar přesouvá zpátky pod střechu tělo-
cvičny. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod v tělocvičně ZŠ Umě-
lecká, 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 
 
 

 

 

file:///C:/Users/Martin/AppData/Local/Packages/6Wunderkinder.Wunderlist_b4cwydgxqx59r/LocalState/Attachments/acd0ad4e-362c-44ae-aa22-bfcfb70c0ebe/fidest@hotmail.co.uk
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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  (U SV .  IGNÁCE )  
 

 

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.  

 

Čtvrtky od 19 hod., Taneční večery, Sabinova 4 

Plesová sezóna začíná! Zveme Vás proto na taneční večery, které se konají každých 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. Sledujte náš facebook 
nebo stránky, taneční nejspíše nebudou každý čtvrtek. 

 

Pátek 15.2. od 19 hod., Ples VKH Praha 

Zveme vás na náš ples, který se koná v Komunitním centru Matky Terezy. K tanci nám zahraje 
taneční orchestr The Five Band. Samozřejmostí je také tombola, předtančení a podobné 
plesové záležitosti. Lístky se budou prodávat na všech akcích VKH od 9. ledna. Cena lístku je 
220 korun, s koupí lístku neváhejte, kapacita sálu je omezená a zájem bývá veliký.  

 

Přejeme všechno nejlepší do nového roku a omlouváme se za omezený provoz VKH během 
zkouškového. 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 pro-
pagace@vkhpraha.cz 

 
 

 

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ  CVIČENÍ  V  KOLÍNĚ  
Všechny zde uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který používá Akademická farnost 
ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: 
Kutnohorská 26, Kolín. 

Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je 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“. 

http://kolinskyklaster.org/
mailto:meditace@farnostsalvator.cz
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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 za-
chovává 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 ti-
chu 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. 
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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 ti-
chu 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 
Noble (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 dob-
rovolný. 
 

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. 
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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 
nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena 
ubytování s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kur-
zovné 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. 

 

Reklama: 

 

 

Ì   DUBLIN  Ì   KLÁŠTERY  Ì   OVCE  Ì   MOŘSKÉ ÚTESY  Ì   VENKOVSKÉ CESTY  Ì   IRSKÁ HOSPODA  Ì   DÉŠŤ  Ì   KAMENNÉ KRUHY  Ì   

 

    IRSKÁ CESTA 2019 
Zažít Irsko. Od duchovních kořenů po dnešek. 

 
Skupiny 8 osob, 9 dní letecky, dvoulůžkové pokoje, mikrobus.  

Cena 26 500 Kč (nezahrnuje stravu a vstupy), sleva pro skupiny. 
Váš průvodce Mgr. Jiří Pecka, tel. 603 229 364 

www.irskacesta.cz   
 

        Po tříletém pobytu v Irsku jsem plán Irské cesty připravil v roce 2008 na žádost přátel „…když o tom Irsku 
pořád tak básníš“. Putování se jim hodně líbilo, tak jsem začal doprovázet nové zájemce každé léto. Příroda, 
kláštery, přístavní městečka. Zapadlá místa, která znají opravdu jen místní lidé. Nejde o to splnit program zájezdu, 
ale ten podivuhodný ostrov skutečně zažít. I letos se znovu těším. Můžete se přidat.    
                                Jiří Pecka 

 

Ì  FARMY Ì   FISH & CHIPS  Ì   MUZIKA  Ì   KELTSKÉ LEGENDY  Ì   IRŠTINA  Ì   RAŠELINIŠTĚ  Ì  PLÁŽE  Ì   RYBÁŘSKÁ MĚSTEČKA  Ì  HRADY Ì  
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AKCE NA KARMELU EDITH STEIN   
  

  PRAVIDELNÉ AKCE 

Po 

 
19.00 
 

Eucharistie + agapé. Po mši je možné zůstat na čaj, kafe, drobné po-
hoštění 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). Ne-
jen pro univerzitní studenty. 

20.00 
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou zajíma-
vých 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 

 

 

CO NABÍZÍ KARMEL V LEDNU 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. – 
20.1. 

 

Druhé setkání z cyklu rozlišování životní cesty. Je určeno 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. Nabí-
zíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Důleži-
tou součástí je téma modlitby a jejích možností, včetně praktického 
vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace. Je možné se 
účastnit i bez účasti na prvním setkání.  
Bližší informace a přihlášky u sestry Ireny,  
email: karmelitky@gmail.com, tel. 732 708 595 

30.1.  19.00 
Četba z duchovních klasiků, po eucharistii, která je v 18 hodin, po-
kračujeme v četbě autobiografie sv.Terezie od Dítěte Ježíše.  
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Z  K A L E N D Á Ř E  F A R N O S T I  –  L E D E N  2 0 1 9  
 

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 Orko Vácha, farní kancelář)  

Čtvrtek  19.00 
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního roz-

hovoru (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 (sestra 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 (tělocvična ZŠ Umělecká, P 7)  

Neděle 
19.30 – 20.00 

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

 
 

 

L E D E N  2 0 1 9  
 

 

 

 

Salvatore. Měsíčník. Redakce: Martin Staněk, Marta Mills. 
Dáno do tisku 4.1.2019.  Náklad 500 ks. Zdarma. Kontakt: Křižovnické nám., Praha 1, 110 00. tel.: 222 221 339 

e-mail: info@farnostsalvator.cz, www.farnostsalvator.cz  č.ú. 193882329/0800  Česká spořitelna a.s. 
© 2019 

1.1.  Út 
14.00  Slavnost Matky Boží Panny Marie. Novoroční mše sv.  

18.00  Nekoná se pravidelná mše! 

5.1.  So 19.30 Benefiční koncert Salvátorské scholy (pro Chuť pomáhat) 

6.1.  Ne 14.00 Mši sv. doprovodí Salvátorská schola (Benjamin Britten) 

13.1.  Ne 21.00 Kafe po mši 

15.1.  Út 18.00 
 Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha. Celebruje Mons. Tomáš 
Halík 

19.1.  So  Výlet spolku Cesta: Českým krasem s prohlídkou Tetína 

23.1.  St 19.00 Film a spiritualita: Zjevení, Velký sál Městské knihovny 


