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Liturgický rok, to nekonečné střídání radostí a smutků, adventů a příchodů, velkých pátků (odchodů) a vzkříšení, je v jistém smyslu obrazem i našeho života. S tou nevýhodou, že zatímco u liturgického roku si můžeme být stoprocentně jisti, jak to s jistým JK dopadne, u nás to tak jednoznačné
vždy není (a ani u kardinálů, jak se v poslední době zdá).
A tak má barevný masopustní tanec své ztišení v banálním šedivém popelu, jenž pro jednou
nabývá důležitého symbolického významu, a podobně a naopak – sychravý podzim se těžko snáší
bez předchozího teplého léta, procházka kolem domu se stane fantastickým výletem teprve po
předchozím proleželém týdnu a nově objevená radost z vlastního malého úspěchu (proč hned
hovořit o kvalitativním skoku v životě) má svého předchůdce v eufemisticky řečeno natlučeném
nose. Rok je život a život je rok.
Latinské názvy prvních čtyř postních nedělí, jež odkazují na první verš vstupní mešní antifony,
mi tyto neustálé proměny dost připomínají, takže se dle mého dají s užitkem aplikovat v meditaci
jako obrazy duchovního života.
První neděle – „Invocavit me“, tedy „Povolal mě“. Ano, cítím se v životě povolán, tedy alespoň
někdy, a toto povolání mi dává v určitých životních okamžicích sílu. S hráči počítačových her bychom řekli: modlitba sto procent, almužna sto procent, duchovní síla sto procent, komunikace
s bližními sto procent, odpuštění možná ještě více. Víme také na sto procent, že toto nemůže dlouho
vydržet a zeď duchovního života začíná dostávat jisté trhliny a na mnoha místech se dokonce drolí
(aplikujte podle potřeby na postní dobu či na celý život, quod libet).
Naštěstí je tu verš druhé neděle postní – „Reminiscere“, čili „Rozpomeň se“ (míněno „Pane, na
své slitování…“). A Hospodin se skutečně rozpomíná (ne že by předtím zapomínal, že) a je nám
lépe. Zas pozdvihujeme hlavu, a oči, předtím zabodnuté trapně kamsi do země, opět hledají cosi
kdesi u stropu kostela; řečeno vznešeně slovy antifony třetí neděle postní – „Oculi mei semper ad
Dominum“, „Mé oči stále vyhlíží Pána.
A možná těch selhání a zklamání a vyhlížení a povolání a neslyšení a pak zas pádů a (nejen
pražských) povstání proběhne v životě mnoho, a možná je to už někdy k uzoufání, přesto tu stále
jako neměnné ujištění for ever and ever stojí jméno postní neděle v pořadí čtvrté – „Laetare“, tedy
„Raduj se, Jeruzaléme“, Hynku, Viléme…etc., každý nechť si doplní. Raduj se, nic míň.
Ty čtyři názvy nedělí (Povolal mě, Rozpomeň se, Mé oči, Raduj se) tak tvoří meditativně výstižný
dialog mezi člověkem a Bohem, který shrnuje celý náš život. Stojí za to si tato významy oplývající
slova alespoň v době postní připomínat.
A komu je v těchto dnech bližší masopustně lidová nota, ten může meditovat třeba nad lidovými názvy oněch nastávajících nedělí, tedy „černá“, „suchá“, „kýchavá“ a „družebná“. Třeba mu
z toho také něco vyjde.
Pěkný čas /před/ postní,
Martin Staněk
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CO NÁS ČEKÁ
POPELEC UMĚLCŮ 6. března 2019
17:30 Lekce kajícnosti
Vokálně klávesové pásmo – výběr z Biblických sonát Johanna Kuhnaua.
Vystoupí: Eva Bublová /varhany a cemballo/, Jan Mikušek /zpěv a mluvené slovo/.
Koná se v sakristii (kapacita omezena). Vstup z nádvoří Klementina.
Vstupné dobrovolné.
19:00 Mše sv. s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora.
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík.
Na varhany doprovodí Eva Bublová.
20:30 Uvedení postní intervence Roberta V. Nováka a setkání nad chlebem a vínem v sakristii.
Společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.
V pořadí XXIV. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie
a umění při KTF UK. Koordinuje Martin Staněk.
„Popelec umělců“ – setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve
studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před devadesáti lety v Paříži
při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. Také u nás je
Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.
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výlet spolku Cesta –
Bohosudov a Hornická kulturní krajina Krupka – sobota 16. 3. 2019
V březnu se vydáme do Krušných hor. Naším prvním cílem bude poutní kostel Sedmibolestné
Matky Boží v Bohosudově vybudovaný v letech 1701–1706. Nedílnou součástí kostela je i komplex
bývalého jezuitského kláštera s biskupským gymnáziem založeným v roce 1679. V rámci akce K komunisté v dubnu 1950 gymnázium vyklidili a proměnili na pět měsíců v internační tábor. V 90. letech
minulého století bylo gymnázium obnoveno.
Pokračovat budeme k zřícenině hradu Krupka, který nechal nejspíše vybudovat Jan Lucemburský kolem roku 1320 k ochraně prosperujících dolů, města Krupky a důležité obchodní stezky
do Saska. Město Krupka má dlouhou hornickou minulost. Po celá staletí se tu těžil především cín.
Abychom se o hornictví dozvěděli více, vydáme se dále po naučné stezce Po stopách horníků na
Komáří hůrku. Zpět do Krupky se vrátíme po modré značce, která vede např. kolem zříceniny hradu
Kyšperk. Trasa měří celkem cca 17 km.
Sraz je v sobotu 16. 3. 2019 v 7:10 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna
jízdenek). Nákup společné jízdenky. Vlak R 614 Krušnohor do Ústí n.L. hl.n. odjíždí v 7:32. Z Ústí do
Krupky budeme pokračovat vlakem Os 6822. Předpokládaný návrat do Prahy je v 19:50.
Prosíme, hlaste se se nejpozději do čtvrtka 14. 3. 2019 (včetně) na emailu spolekcesta@email.cz.
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová
Postní rekolekce / neděle 17. 3. 2019 / 16:00–19:30, Praha
Odpolední rekolekce nabídne krátkou úvahu a prostor k tichému rozjímání s možností následné
reflexe ve skupině. Nebude chybět i společná biblická modlitba. Téma rekolekce „Modlitba na
míru“ řeší hledání individuální cesty modlitby v dnešní době.
Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.
Podrobnosti a předběžné přihlášení na muchova@farnostsalvator.cz
FILM A SPIRITUALITA 27. 3. 2019 / 19:00
Do boje /En guerre (Francie 2018, Stéphane Brizé, francouzsky s čes. tit., 113 min.)
Před dvěma lety společnost Perrin Industries, známý dodavatel automobilového průmyslu a partner německé skupiny Schäfer, podepsala dohodu, kde žádá vysoké manažery a dělníky, aby přijali
snížení platu a pomohli tak zachránit společnost výměnou za slib, že po dobu následujících pěti
let budou mít jisté místo. Dnes se společnost chystá k tomuto kroku přistoupit. Zaměstnanci,
reprezentovaní jejich mluvčím Ericem Laurentem, odmítají přijmout nevyhnutelné a snaží se zachránit si práci.
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Městská knihovna, velký sál. Vstupné 100 Kč.
Debaty o manželství / neděle 28. 4. 2019 / 15:00–19:30, Praha
Odpolední seminář je určen jednotlivcům (případně i párům), uvažujícím o životě v křesťanském
manželství. Nabízí reflexi témat úzce souvisejících s manželstvím, jako jsou komunikace a role
v manželském vztahu, spiritualita partnerství, hledání a výběr partnera. Nejde o bezprostřední
kurz před svatbou, ale spíše program vzdálené přípravy, určený těm, jež výhledově uvažují o křesťanském manželství.
Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.
Podrobnosti a předběžné přihlášení na muchova@farnostsalvator.cz
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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, hostie,
víno, údržba, telefony…). Vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační
programy arcidiecéze. Nedělní sbírky tvoří 18 % našich příjmů.
Přispět můžete na Farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna a. s.
• běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina, světlo a teplo,
bohoslužebné potřeby, údržba, telefony …) – variabilní symbol 1111
• exercicie a duchovní cvičení v Kolíně – variabilní symbol 2222
• kurz základů víry – variabilní symbol 3333
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi vám vystavíme potvrzení.
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.
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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, tel.: 603 323 591
Modlitební setkání v Kryptě
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty
inspirovaná textem Písma a písněmi z Taizé.
13. a 27. března od 19:00 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 adresu: meditace@farnostsalvator.cz
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
17:30 hodin v prostorách Národní knihovny, během celého roku
zkouší v pravidelných
cyklech vždy nový
repertoár k danému
období. Sbormistryní
je Josefína Nedbalová.
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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 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).
Do metody Modlitby usebrání uvádí sr. Teresie Viera Hašanová.
Modlitba probíhá v kryptě kostela, více informací o časech setkání a přihlášení na:
fidest@hotmail.co.uk
Sportovní klub Lazar Betánie
Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod. v tělocvičně ZŠ
Umělecká, hrajeme především volejbal, fotbal, florbal
a basketbal.
Pro bližší info (včetně mapky a kontaktu)
viz web farnosti, na www.lazar.borec.cz
nebo na tel. 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 katolické hnutí (u sv. Ignáce)
Pondělí 18. 3. od 19:00
PoVyK – Nová náboženská hnutí
Možná i vy jste se v pražských ulicích setkali s podivnými dotazníky a nabídkami biblických hodin.
Šlo pravděpodobně o členy korejského hnutí Sinčchondži, před kterým jsme několikrát varovali.
V návaznosti na tuto skutečnost přijal naše pozvání Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D., znalec problematiky „nových náboženských hnutí“.
Pondělní Vysokoškolský Klub se koná vždy od 19 hodin v Družinském sále na Ječné 2.
Úterky 12. 3. a 26. 3. od 19:00
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. Zvoňte na zvonek „VKH Praha“ v průchodu
v Ječné 2.
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Středy od 19:00, Studentské mše, kostel sv. Ignáce
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.
Ve středu 20. 3. proběhne ekumenická bohoslužba v kostele České církve evangelické na
Kralické 4 (Praha 10), pravidelná mše u Ignáce nebude.
Čtvrtky od 19:00, Taneční večery, Sabinova 4
Zveme vás na taneční večery, které se konají 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.
Pátky 15. 3. až 12. 4. Křížové cesty na Petříně
Pořádáme již tradiční ranní křížové cesty na Petřín. Každou křížovou cestu připravuje nějaké společenství nebo řeholníci. Sraz bývá v brzkých ranních hodinách (ještě upřesníme) na Pohořelci, nebo
pro ty sportovně založené na Újezdu. Po modlitbě následuje společná snídaně z vlastních zásob.
8. – 10. 3. Postní víkendovka
Zapište si víkend 8. – 10. 3. do svých diářů, bude se konat další víkendovka s VKH. Víkendovka se
koná v Opatově na dobrodružné Vysočině. Na programu bude jistě nějaký výlet do přírody, duchovní program, hry a další. Kapacita je omezená, přihlašujte se proto na vikendovka@vkhpraha.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 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.
Dotazy lze posílat i na adresu meditace@gmail.com, přihlášky však jen formulářem.
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
Kurz 284 Postní rekolekce A (2 dny)
15.–17. 3. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 (a sobě) porozumět
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází 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 dobrovolný.

8

Kurz 288 Postní rekolekce B (2 dny)
12.–14. 4. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Kurz 289 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny, obsahuje 2 státní svátky)
18.–22. 4. 2019, čtvrtek 18:00 až pondělí 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 meditacích 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 dobrovolný.
Kurz 292 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
7.–12. 5. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Franze Jalicse. Kurz 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,
individuální doprovázení. 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, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
Kurz 293 Karmelitánský víkend (2 dny)
24.–26. 5. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Kurz 295 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
6.–9. 6. 2019, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Kurz 298 Kontemplativní exercicie (7 dní, obsahuje státní svátek)
30. 6.–7. 7. 2019, neděle 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Jana Šedivého. Kurz slouží jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova modlitba).
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Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, individuální doprovázení. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí je
4830 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 3850 Kč, příspěvek na kurzovné je 300 Kč.
NOVĚ VYPSANÉ KURZY:
Kurz 301 Kontemplativní exercicie (4 dny)
24.–28. 7. 2019, středa 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Jana Šedivého. Kurz 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,
individuální doprovázení. Doprovází Elva Frouz a Jana Fojtíčková. Cena ubytování s plnou penzí
je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je 300 Kč.
Kurz 303 Kontemplativní exercicie (7 dní)
4.–11. 8. 2019, neděle 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Franze Jalicse. Kurz 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,
individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Miloš Hrdý. Cena ubytování s plnou penzí je
4830 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 3850 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
Kurz 304 Meditace Sádhana: Cesta k Bohu (4 dny)
14.–18. 8. 2019, středa 18:00 až neděle 15:00
Skupinová i individuální duchovní cvičení podle indického jezuity Anthonyho de Mella SJ jsou
zácvikem do několika způsobů modlitby a meditace a do zacházení s potížemi při duchovní praxi. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení
zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena
ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné
je dobrovolný.
Kurz 305 Filmové exercicie (5 dní)
20.–25. 8. 2019, úterý 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 (a sobě) porozumět
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro modlitbu a meditaci. Doprovází
sr. Denisa Červenková CSTF, Eva Hrubá a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč,
pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
Kurz 309 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
17.–22. 9. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Jsou vhodné
především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň
minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Doprovází Jan Šedivý a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování
s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle
počtu účastníků cca 800 Kč.
10

Akce na Karmelu Edith Stein
Pravidelné akce
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.

Pondělí
19:00
Pondělí
20:00

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

Středa
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.

Sobota
9:00–15:00

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

Co nabízí Karmel v Březnu

10. 3. 2019, 19:00

Jednodenní rekolekce s filmem Červená želva. Dopolední část věnujeme
tiché meditaci, odpoledne doprovází filmový historik a pedagog Vladimír
Suchánek z UP Olomouc spolu se sestrami karmelitkami. Je třeba se předem přihlásit na adrese: karmelitky@gmail.com, zde také zjistíte bližší info
včetně programu.

13. 3. 2019, 19:00

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

25. 3. 2019, 20:00

Autorský večer, téma Skutečnost

25.–28. 4. 2019 Pravidla a překážky v rozlišování
Další setkání z cyklu 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. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Je možné se účastnit i
bez účasti na předchozích setkáním. Nutný je však alespoň jeden osobní rozhovor předem. Bližší
informace a přihlášky u sestry Ireny, email: karmelitky@gmail.com, tel. 732 708 595
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 KALENDÁŘE FARNOSTI – březen 2019
Bohoslužby a duchovní servis
Neděle
Úterý
Čtvrtek

14:00 a 20:00 Mše sv.
18:00
19:00–20:30
19:00

Mše sv.
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha, farní kancelář)
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru
(v sakristii)
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Pravidelný týdenní program

Úterý

17:00
19:00–19:30
19:15
19:00
19:00–20:30

Pravidelná zkouška scholy, Klementinum
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry 2017–2019
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)

7:00
19:00

Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web)

Čtvrtek

19:00

Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, Pha 7)

Neděle

19:30–20:00
21:00–21:30

Středa

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

březen 2019
Ne 3. 3.

St 6. 3.

21:00
17:30
19:00
20:30
18:45

Ne 10. 3.
So 16. 3.
St 27. 3.
Ne 31. 3.

20:00
19:00
14:00

Masopustní kobliha po mši – sakristie
Popelec umělců – Lekce kajícnosti, sakristie a kostel
Mše sv. s udílením popelce,
celebruje Mons. Tomáš Halík, na varhany doprovodí Eva Bublová
Uvedení umělecké intervence Roberta V. Nováka,
společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt
Setkání katechumenů, sakristie
Mše sv.s udílením popelce, vstup mezi čekatele křtu, celebruje
Mons. Tomáš Halík
Výlet spolku Cesta: Bohosudov a Hornická kulturní krajina Krupka
Film a spiritualita: Do boje, Městská knihovna
Sbírka na charitní činnost v diecézi

Výhledově (duben 2019)
Ne 14. 4.

14:00 a 20:00

Čt 18. 4.

18:00

Pá 19. 4.
So 20. 4.
Ne 21. 4.
Po 29. 4.
Út 30. 4.

18:00
19:30
19:00
21:00
14:00 a 20:00
19:00
18:00

Květná neděle, celebruje Mons. Tomáš Halík
Zelený čtvrtek, mše sv. na památku večeře Páně,
celebruje Mons. Tomáš Halík
Velký pátek, velkopáteční obřady, celebruje Mons. Tomáš Halík
Velkopáteční oratorium
Bílá sobota, přípravné obřady katechumenů
Velikonoční vigilie se křty dospělých, celebruje Mons. Tomáš Halík
Velikonoční neděle, celebruje Mons. Tomáš Halík
Cyklus o manželství, jen pro přihlášené
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
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