SALVATORE
zpravodaj pražské akademické farnosti

156/květen



A.D. 2019

Vážení a milí,
pokřtěno a biřmováno jest. Aleluja!
Pro některé třeba jen okrajová činnost naší farnosti, se kterou se setká jednou do roka při jakémsi
obskurním obřadu s katechumeny, je pro nás všechny důležitější, než by se na první pohled zdálo.
Nejde jen o jakési sbírání oveček do malé ohrádky pražské katolické intelektuální obce, jedná se tu
o hlubokou iniciaci celé farnosti, nejen těch, kdo byli pokřtěni v dospělosti. Proto se křtí a biřmuje
o Velikonocích, o té veliké noci, ve které si my všichni znovu zpřítomňujeme své křestní závazky,
nebo ještě lépe, tu prvotní „nadpozemskou zamilovanost do Boha“, jak by řekl teolog Bernard
Lonergan. Zříkáme se zlého a vyznáváme svoji víru. Následně jsme pak skrápěni vodou z ještě
rozbouřené křtitelnice, a při každém „zasyčení“ vody na čele si bolestně (i radostně) uvědomujeme,
jak se svým křtem nakládáme.
Fronty před zpovědnicemi v době postní, zvláště pak před Velikonocemi, nám připomínají, jak
jsou pro nás důležité termíny. Všichni je známe, jsou to ony, kdo z nás jako lis vymačkají ten nejlepší
olej. Jako vylisovaní jsou pak i všichni ti, kdo trpělivě poslouchali naše mnohdy banální a stále se
opakující hříchy. Smrtící kombinace termínu Velikonoc, na které chceme být řádně „vymydleni“
a celkového křesťanského pradávného nastavení na závěrečný sprint (ještě vytáhnout prospěch
ve škole, po osmdesátce již být milejší, na smrtelné posteli odpustit všem …) přináší každoroční
(nebo i celoživotní) frustrace.
Narazil jsem však nedávno na skvělý text Richarda Rohra v knize Adamův návrat, ve které se
s pozoruhodným rozhledem a erudovanou zkušeností věnuje iniciačním rituálům a přechodu k duchovní dospělosti jako takové. Tento text jsem s radostí četl všem letošním iniciovaným (křtěncům
i biřmovancům) jako důležitý vzkaz na jejich cestu. Posuďte sami: „Iniciované a iniciující kultury se
soustředily na správný začátek (proto „iniciace“), a potom důvěřovaly, že konec se o sebe postará
sám! Jejich starostí byly první věci na rozdíl od posledních věcí a toto zaměření v tomto světě má
zásadně rozdílné důsledky, protože nám dovoluje žít v přítomnosti.“
To je totiž ono. Soustředit se na správný začátek (plachá česká zbožnost by řekla: vykročit tou
správnou nohou) a konec se o sebe postará sám! Jak útěšná slova. Platí totiž nejen pro konvertity, kteří zpravidla jednou v životě doslova mění směr (biblické hebrejské šúb i řecké epistrefein
znamená obrátit se ve smyslu změnit směr), ale pro kohokoliv, kdo se v životě pro něco zásadního
rozhodl (výlet s dětmi na Karlštejn bych do toho s dovolením nepočítal). Anglické „final option“
či Rahnerovo „Grundentscheidung“, totiž základní volba či rozhodnutí, znamená jednou provždy
nasměrovat střelku kompasu, a pak již jen „přepočítávat trasu“, tedy korigovat směr naší životní
GPS, když trochu zbloudíme.
Totéž bude platit i pro těch stodvacet snoubenců z letošní přípravy na manželství, pro které
bude svatba také jakousi iniciací, možná i vstupem do skutečné zodpovědné dospělosti, kde je
naprosto klíčové soustředit se na správný začátek. Rituály se totiž dá projít buď jako prostě formálními obřady (hromadná biřmování teenagerů v tradičních regionech, formální sňatky na úřadech), případně jako sledem vtipných taškařic s odkazem na vyprázdněné dávné zvyklosti (svatba
jako párty). Anebo je opravdově a zodpovědně (spolu)prožít a dovolit si tak žít více v přítomnosti.
Osobně se přimlouvám za tuto variantu.

Přeji krásný čas velikonoční a májový,

Martin Staněk
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Novokřtěnci 2019 (foto Petr Neubert)

CO NÁS ČEKÁ
Biřmování 5. 5. 2019 ve 14:00 s Mons. Václavem Malým
V neděli 5. května se konečně dočkají ti, kdo se rok a půl připravovali ke svátosti biřmování (tzv.
pomalí biřmovanci), také ti, kdo prošli intenzivnějším kurzem (tzv. rychlí biřmovanci), a samozřejmě
i jejich kmotři, příbuzní, přátelé a ti, kdo je na tuto svátost připravovali.
Je třeba říci, že Kurz základů víry pokračuje i postkřestním a postbiřmovacím doprovázením
až do poloviny června, ale i tak, při udělování těchto svátostí vždy stojíme společně na vrcholku
zdolané hory (Tábor?). A zůstává otázka – zabydlet se nebo hurá zpátky dolů, do světa?
I letos nás poctí svojí přítomností pomocný biskup pražský a přítel naší farnosti, Mons. Václav
Malý, se kterým bude možnost v užším kruhu biřmovanců a jejich kmotrů po mši sv. debatovat.
FILM A SPIRITUALITA 22. 5. v 19:00
Zoufalství a naděje (First Reformed, USA 2017, Paul Schrader, anglicky s čes. tit., 108 min., od 12 let)
Ernst Toller (Ethan Hawke) je nešťastný kněz, jehož život se radikálně změní po setkání s Mary
(Amanda Seyfried) a jejím manželem Michaelem, labilním ekologickým aktivistou. Prázdný kostel
a stále silnější pocit, že svět se řítí vstříc katastrofě, Tollera donutí pustit se do nebezpečného podniku s nadějí, že se mu konečně podaří získat zpět nahlodanou víru. Film je mistrovským režijním
dílem Paula Schradera, známého scénáristy zásadních děl Martina Scorseseho (Taxikář Zuřící býk,
Poslední pokušení Krista a další).
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 100 Kč. Velký sál v 19:00.
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Noc kostelů 24. 5. 2019 20:00–24:00
Pouť světla přes Karlův most
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes Karlův
most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí a augustiniánským
kostelem sv. Tomáše na Malé Straně.
Svíčky a průvodní text na cestu je možné si vyzvednout u oltáře sv. Ignáce v závěru severní lodi kostela.
Via Sancta Clementina a Vlašská kaple
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta a možnost
podívat se do zrekonstruované Vlašské kaple.
Paralelní ulice, částečná vzpomínka na zašlé časy, kdy bylo Klementinum jedním objektem.
Moře světel
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři.
Svíčky jsou k dispozici před svatostánkem, informace k postupu rozsvěcení poskytne služba na místě.
21:00 a 22:00 – Ingrediente – duchovní hudba 21. století
Na Květnou neděli se kostelem rozezněl projekt Ingrediente a již tradičně proběhne na Noc kostelů
repete. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými možnostmi hudebních technologií. Letošního konceptu se opět ujali skladatel a multiinstrumentalista
Tomáš Reindl, pedagog pražské HAMU a Jiří Hodina, interpret greogoriánského chorálu a vedoucí
projektu Mantaban. Produkce trvá zhruba 30 minut.
Obsazení: Tomáš Reindl – realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka
Jiří Hodina – gregoriánský chorál, housle
Eva Bublová – varhanní improvizace
Jan Jirucha – trombon
Mélusine de Pas – viola da gamba
TXT – intervence Roberta V. Nováka do oltářního obrazu Proměnění Páně (20:00–24:00)
„Pokud je zrychlování naším hlavním problémem, pak je možná řešením rezonance.“ Tak to alespoň tvrdí slavný současný sociolog Hartmut Rosa. Tato věta by se mohla stát i jakýmsi mottem
letošní intervence Roberta V. Nováka, která probíhala v postní době a během Noci kostelů zarezonuje na jediný večer znovu.
Za „projekční plátno“ videomappingového textu básně Emily Dickinsonové neposlouží nic menšího než jeden z největších pražských barokních obrazů (1638), který byl navíc koncem minulého
roku důkladně restaurován. Kurátor: Norbert Schmidt.
Robert V. Novák (* 1962) je významný grafický designér, fotograf, vizuální umělec
Koncepce noci kostelů: Martin Staněk, Norbert Schmidt, Tomáš Reindl
Produkce: Marta Mills, Martin Staněk
Realizace a technická podpora: Jan Hladil, Pavel Šimáček, Marta Mills, 100Promotion a Šimon Kotek
Výlet spolku cesta sobota 25. 5. 2019
Květnové putování Jizerskými horami
Liberec – Oldřichov v Hájích – Ferdinandov – Lázně Libverda – Hejnice
V květnu vás zveme na putování Jizerskými horami. Z Oldřichova v Hájích vyrazíme po Viniční
nauční stezce přes Ferdinadov, kde se na chvíli zastavíme v Arboretu Josefa Eberta, dále do Hejnic
a Lázní Libverda. Odtud se po obědě vrátíme zpátky do Hejnic, kde se nachází hlavní cíl naší pouti
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barokní chrám Navštívení Panny Marie (komentovaná prohlídka). Historie tohoto zřejmě nejstaršího mariánského poutního místa v litoměřické diecézi sahá až do 13. století. Délka trasy je cca 15 km.
Sraz je v sobotu 25. 5. 2019 v 6:50 na autobusovém nádraží Černý Most na stanovišti autobusu
společnosti STUDENT AGENCY. Autobus odjíždí v 7:00.
Předpokládaný návrat do Prahy je v 21:05 autobusem stejné společnosti s odjezdem z Liberce
v 19:40.
Jízdenky na autobus do/z Liberce, zastávka autobusové nádraží si každý zajišťuje sám.
Prosíme, hlaste se nejpozději do čtvrtka 23. 5. 2019 (včetně) na emailu: spolekcesta@email.cz.


Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová.

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL 27. 5. v 19:00
Na Chesilské pláži (On Chesil Beach, Velká Británie 2017, Dominic Cooke, anglicky s čes. tit.,
110 min., od 15 let)
Sexuální zneužívání v současnosti hýbe veřejným míněním u nás a to nejen v církevním prostředí.
Tomuto hrůznému fenoménu byla věnována řada hraných i dokumentárních snímků. Oběti sexuálního zneužívání dokáží o svém traumatu hovořit často až po dlouhé době, pokud vůbec. Snímek
Na chesliské pláži vypráví příběh o jedné nepodařené svatební noci. Co se zamilovanému páru
vlastně stalo a proč? Film byl natočen podle stejnojmenného románu Iana McEwana.
Host: br. Marek Drábek – terapeut, odborník na sexuální zneužívání
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D
Vstupné 80 Kč. Velký sál v 19:00.
Alexandr Flek: Úskalí překladatele Bible 28. 5. v 19:00
V rámci mystagogické části Kurzu základy víry přivítáme zajímavého hosta. Je jím Alexandr Flek,
evangelikální teolog, kazatel a vydavatel, překladatel Bible21 a autor Parabible. S novokřtěnci
a čerstvými biřmovanci se podělí o zkušenosti překladatele Písma sv. A možná zbyde i čas na
jeho moderní parafrázi, na Parabibli. Do sakristie zveme tentokrát i další zájemce z řad farníků.
Kapacita je však omezena.
Proč být křesťan?
nad kapitolami z knihy Timothy Radcliffa 4. 6. v 19:00
V úterý 4. června se v rámci mystagogické části Kurzu základy víry setkáme v sakristii, abychom
společně debatovali nad vybranými kapitolami z knihy současného autora Timothy Radcliffa. Debatovat budou Daniel Soukup, překladatel knihy, a prof. Tomáš Halík. Moderovat bude novinářka
Alena Scheinostová. Texty k debatě budou zaslány frekventantům kurzu s předstihem a budou
k dispozici i na místě.
Do sakristie zveme výjimečně i další zájemce z řad farníků, nakolik kapacita dovolí.
Timothy Radcliffe (* Londýn 1945), do dominikánského řádu vstoupil r. 1964. Po absolvování studií v Oxfordu a Paříži pracoval nejprve jako univerzitní kaplan v Londýně a potom 18 let
přednášel teologii na Oxfordu. V roce 1988 byl zvolen provinciálem Anglie a od roku 1992 stál
v čele dominikánského řádu jako jeho generální magistr až do r. 2001. Je autorem mnoha knih,
do češtiny byly přeloženy např. Medvěd a mniška, Proč chodit do kostela?, Ponoř se!, či Nazývám
vás přáteli.
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Zelený čtvrtek (foto Martin Staněk)

Velký pátek (foto Martin Staněk)
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Velikonoční Vigilie (foto Petr Neubert)

Křest (foto Petr Neubert)
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Magis 2019 23.–31. 6. 2019 Litva/Lotyšsko
Od 23. do 31. července se v Litvě a Lotyšsku uskuteční Evropský Magis 2019. Jeho program je určen
pro mládež ve věku osmnáct až třicet pět let, která se zjímá o ignaciánskou spiritualitu.
Latinské slovo „magis“ lze přeložit jako „více, lépe, plněji“. Program nabízí příležitost sdílet
jedinečnou zkušenost na třech různých úrovních: individuální růst, vztah k Bohu i lidem a všemu
stvoření a mezikulturní dialog. Ústřední postavou programu je Ježíš Kristus. Cílem celé události
je pomoci setkat se s Kristem, zažít jeho bezpodmínečnou lásku a objevit jeho přítomnost
v každodenním životě.
Rok 2019 je rokem čtyřstého padesátého výročí jezuitské misie v Litvě. Evropský Magis bude
jednou z klíčových událostí oslav tohoto jubilea.
Program Evropského Magisu je propojen se světovým Magisem a Světovými dny mládeže
v Panamě. Jeho náplň má dvě části: experimenty a společný závěr.
Experimenty
Typické experimenty jsou nejdůležitější částí zkušeností celého programu Magis. Jsou zaměřeny
na zdůraznění významu týmové práce, na prohloubení smyslu pro mezinárodní společenství a na
prožitek neobvyklých situací, které přispívají k našemu lidskému a duchovnímu růstu.
Při vyplňování formuláře je možné si vybrat kategorii experimentu. V závislosti na této volbě
jsou účastníci zařazeni do mezinárodní skupiny mladých lidí a společně zapojeni do určité aktivity od 23. do 29. července. Připravuje se několik různých experimentů v těchto kategoriích: Pouť,
spiritualita, ekologie, služba, umění a kultura.
Pouť ■ Když člověka tlačí k zemi těžký batoh a pohodlí každodenního života se zdá být velmi
vzdálené, bývá mnohdy překvapen, kolik najde nových a odlišných pohledů na osoby a události.
Je to možnost nalézat Boha při chůzi po poutní cestě na Horu křížů nebo cestou mezi lesy a jezery
v národním parku Aukštaitija.
Spiritualita ■ Tato kategorie poslouží těm, kdo touží proniknout hlouběji do modlitby a rozjímání.
Nabízí se zde širší zkušenost ignaciánské spirituality a možnost „více“ se přiblížit Bohu v kráse ticha.
Ekologie ■ Téma ekologie vychází z pozvání papeže Františka adresovaného „každému člověku
žijícímu na této planetě“ k dialogu o tom, jak utváříme budoucnost naší planety. V experimentech
této kategorie se hledají a zakoušejí různé způsobů, jak být ekologicky šetrnější a proč.
Služba ■ Ignaciánský způsob služby je obsažen ve slovech „milovat a sloužit ve všech věcech“. Tato
kategorie nabízí pomoc druhým, kteří jsou méně šťastní nebo potřebují obyčejnou lidskou
pozornost.
Umění a kultura ■ V této kategorii lze zažít spiritualitu skrze různé druhy umění: hudbu, divadlo,
možná i umění kulinářství.
Společný závěr
Ve dnech 29. až 31. července se všichni účastníci Evropského Magisu 2019 sejdou v Kaunasu. Mladí
lidé budou reflektovat své zkušenosti z experimentů, účastnit se workshopů a večera ve středoamerickém stylu, společně oslaví Večer smíření a svátek svatého Ignáce Loyoly.
Kaunas je druhé největší město Litvy, ležící na soutoku dvou největších litevských řek. Je známé svým „street art“, basketbalovou kulturou a architekturou modernismu, která získala ocenění
v rámci Evropského dědictví. Kaunas je vybrán jako evropské hlavní město kultury v roce 2022. To
je několik důvodů, proč je výborným místem k završení programu Magis.
Registrace do 15. května 2019 na https://www.magis2019.eu/registration
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Novokřtěnci 2019 (foto Petr Neubert)

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.
8. a 22. 5. od 19:00 v Kryptě
(vstup 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.
V úterý 7. května doprovodí schola mši svatou.
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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
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, 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 13. 5.
PoVyK: Jak lépe porozumět Bibli?
S naším hostem P. Angelem Scaranem sez aměříme na Bibli a na to, jak jí lepé porozumět. Představíme si základní principy správného čtení Písma (jednota, gradualita, inkarnace). A dotkneme
se také palčivé otázky: Jak si poradit s těžšími biblickými texty, obsahujícími nepřijatelné morální
poselství (např. o násilí), historické nepřesnosti, nedokonalou teologii.
Sejdeme se opět v Družinském sále v 19:00.
Úterky 7. 5. a 21. 4.
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.
7. 5. bude setkání zaměřeno modlitebně a začíná se až v 19:30.
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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.
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
V tomto čísle Salvatore najdete i nově vypsané kurzy na podzim.
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.
Přihlášení na kurzy duchovních cvičení probíhá pouze přes
formulář na stránkách kolinskyklaster.org. Prosíme, přihlašujte
se na každý kurz odděleně. Dotazy lze posílat i na adresu
meditace@gmail.com, přihlášky však jen formulářem.
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
Kurz 292 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
7.–12. 5. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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).
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.
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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 mod12

litba). 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.
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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.
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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.
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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.
Tento kurz čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
NOVĚ VYPSANÉ KURZY:
Kurz 311 Úvod do modlitby a meditace (2 dny)
4.–6. 10. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Tento praktický úvod je přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento
nenáročný kurz je také vhodný jako vstupní či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá
základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.
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Doprovází Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF nebo sr. Irena Göbelová CSTF (bude upřesněno). Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na
kurzovné je dobrovolný.
Kurz 312 Modlitba usebrání (3 dny)
10.–13. 10. 2019, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Kurz nabízí uvedení do teorie a praxe tzv. Modlitby usebrání, nazývané také Modlitbou souhlasu
(Centering Prayer) podle trapistického mnicha Thomase Keatinga. Tato metoda nás připravuje
na přijetí daru kontemplace, sahá za hranice rozhovoru s Kristem, vede k hlubšímu společenství
s ním. kdo už byl do tohoto způsobu modlitby uveden, může tento čas použít k intenzivnější praxi.
Doprovází Teresie Viera Hašanová 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 313 Sádhana (2 dny)
18.–20. 10. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita
A. de Mello SJ. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti,
které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během
dne. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již zúčastnili. 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 314 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
23.–28. 10. 2019, středa 18:00 až pondělí 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Franze Jalicse SJ. 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. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF nebo sr. Irena Göbelová CSTF
(bude upřesněno). Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč,
příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
Kurz 316 Základy meditace: Mindfulness a Sádhana (3 dny)
7.–10. 11. 2019, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Během kurzu budeme rozvíjet schopnost plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí
a otevřeností, a to především prostřednictvím meditace, ale také pohybu, chůze, vnímání vlastního
těla a dalších jednoduchých cvičení. Cílem je prohloubení naší schopnosti meditovat. Kurz nebude
probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí.
Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. 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 318 Filmové exercicie (4 dny)
20.–24. 11. 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 Petr Vacík
SJ a Scarlett Vasiluková-Rešlová. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým
příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
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Adventní rekolekce se budou letos konat ve dvou termínech:
6.–8. 12. 2019 – povede Jan Regner SJ
13.–15. 12. 2019 – povedou sestry karmelitky Denisa Červenková a Irena Göbelová
Na tyto dvě rekolekce se bude možné přihlašovat až po letních prázdninách.

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 květnu
13. května
20:00

Smrt autora: Hudba zkroceného ega – večer s hudebním publicistou
Pavlem Klusákem s tématem záměrného odstupu od vlastního ega
a zároveň setrvávání v kreativitě v hudební tvorbě

17. května
20:00

Přednáška o fyzice Mgr. Martina Zdráhala, Ph.D., téma Interakce

25. května
19:00

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

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 – květen 2019
Bohoslužby a duchovní servis
Neděle
Úterý
Čtvrtek

14:00 a 20:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

19:00–20:30
19:00

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
17:00
19:00–19:30
Úterý

Výpůjční doba knihovny

19:15

Tichá meditace v Kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF)

19:00

Kurz Základy víry 2017–2019

19:00–20:30
Středa

Pravidelná zkouška scholy, Klementinum

Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)

7:00

Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)

19:00

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

Čtvrtek

19:00–21:00

Sportovní klub Lazar Betánie (na loukách Letné, Pha 7)

Neděle

19:30–20:00
21:00–21:30

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

květen 2019
Ne 5. 5.

14:00

Mše sv. s biřmováním dospělých, celebruje Mons. Václav Malý

Po 6. 5.

19:00

Cyklus o manželství, sakristie (jen pro přihlášené)

18:00

Mši sv. doprovodí Salvátorská schola (Ryba, Michna, Strejc)

19:00

Marek Orko Vácha: Co nyní po křtu (v rámci KZV)

19:00

Cyklus o manželství, sakristie (jen pro přihlášené)

14:00

Svatojánská sbírka na arcidiecézi

21:00

Kafe po mši

Po 20. 5.

19:00

Cyklus o manželství, sakristie (jen pro přihlášené)

St 22. 5.

19:00

Film a spiritualita: Zoufalství a naděje, Městská knihovna

Pá 24. 5.

20:00

Noc kostelů

So 25. 5.

--

Výlet spolku Cesta – Jizerskými horami do Hejnic

Po 27. 5.

19:00

Cyklus o manželství, sakristie (jen pro přihlášené)

Po 27. 5.

19:00

Film a spiritualita: Na Chesilské pláži, Městská knihovna

Ne 28. 5.

19:00

Alexandr Flek: Úskalí překladatele Bible (v rámci KZV)

Út

7. 5.

Po 13. 5.
Ne 19. 5.

Výhledově (červen 2019)
Ne 2. 6.

14:00

Praha srdce národů: Porozumění, program po mši sv.

4. 6.

19:00

Proč být křesťan?
Diskuse nad knihou Timothy Radcliffa (v rámci KZV)

Út
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