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Vážení a milí,
plachý český ateista to má dnes těžké. Z rodiny i z hodin dějepisu sice ví, že církvi se nedá věřit,
neboť chce kořistit jen pro sebe a má mocenské ambice, ale kde si tedy krůtíbrko uspokojit
svoji antropologickou konstantu, tedy tu potřebu bazální religiozity? Kam vložit svoji naději,
svá morální očekávání, na koho naložit břímě strážce smyslu života, pravidel fair play a hlídání
jejich dodržování?
Do politiky ne, tam se mnohokrát zklamal. Tajná konta politických stran v daňových rájích,
různé oposmlouvy či bratříčkování s pofidérními režimy nikdy nevěštily nic dobrého. Co dál?
Staří dobří herci a moderátoři, byť denně může číst jejich moudré rady na pestrých obálkách
časopisů, se zas neustále rozvádějí a jejich morální kredit nemilosrdně nabourávají bulvární
novináři. Charitativní organizace? Kdysi cosi psali o Oxfamu a prostitutkách na Haiti, navíc ty
peníze stejně nedoputují tam, kam mají. Zbývá snad již jen sport. Proč ne, fair play, velké ideály
olympiády, sám býval kdysi sokolem.
Jenže ouha – legenda boje s rakovinou že dopoval a přišel o všechny tituly z Tour de France?
Biatlonisté se spřáhli s těmi, kdo je kontrolovali? Cyklisté mají tajné elektromotorky v bicyklech?
Vedení mezinárodního olympijského výboru vyžadovalo skandální benefity? Ani v českém ďolíčku už to nevypadá růžově – rozhodčí berou úplatky, vedení klubů bere ještě větší úplatky. Kde
je fair play, kde jsou ideály sportu, proč se válčí v době konání olympiády? Možná, že ta církev
nebude až zas tolik zkažená, řekne si.
Katolík to má dnes těžké. Z kostela i z hodin náboženství sice ví, že světu se nedá věřit, protože je zkažený, myslí jen na hřích, na věci tělesné, a pramálo si všímá nesmrtelné duše a věcí
nepomíjejících, ale naštěstí jsou tu šiky neohrožených, svatě žijících duchovních atletů, kteří
ten svět drží alespoň nad vodou, když ne úplně pod nebem.
Jenže ouha – vatikánská banka prala špinavé peníze? Někteří kněží zneužívali ženy a děti?
Někteří biskupové jejich jednání kryli? Tak i v Polsku, baště skutečného katolicismu? Co teď?
Kde je pravda, láska a fair play? Fundamentalisté píší o útocích ze světa, od nepřátel, o snaze
potopit nepotopitelnou loď svaté církve. Jenže tady selhává sama církev, ne hordy nepřátel.
A ani v českém ďolíčku…
„Jak mohli básníci zavrhnout katolickou církev? Je plna kouzla a mytologie a nikdy ji nepoznáme do dna; všechny legendy světců ornáty; všechny složitosti její liturgie…“, píše Ivan
Blatný ve sbírce Stará bydliště.
Na léto je dobré stát se básníkem. Poodstoupit od skandálů, zapomenout na olympijské
federace, dopingové kontroly, pedofily i nepotopitelné lodě, sednout si do stínu, vzít si sbírku
básní a klidně přitom nadále zůstat maratoncem i katolíkem, prostě člověkem na cestě.

Martin Staněk
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aktuality
Hledáme novou farní asistentku/ asistenta
Vyhlašujeme konkurz na post farní asistentky/asistenta.
Nabízíme: práci v zázemí akademické farnosti v kolektivu několika pastoračních i technicko
administrativních zaměstnanců. Jedná se o celý úvazek (dle dohody je možné jej snížit) s rovnoměrným rozprostřením v rámci pracovního týdne.
Náplň práce:
– komunikace s veřejností: farní zpravodaj, editace příspěvků na webu a na sociálních sítích.
– farní agenda – tzn. matriky, korespondence, personalistika atp.
– organizace farních akcí, koordinace dobrovolníků atd.
Požadujeme znalost církevního prostředí obecně, organizační a komunikační schopnosti, základní stylistické dovednosti, znalost světového jazyka na komunikační úrovni (angličtina) a dobrá
schopnost práce na PC (kancelářské aplikace, organizace úkolů).
Podmínkou je znalost prostředí Akademické farnosti Praha a vnitřní soulad s jejími vizemi. Nástup
možný od 1. 9. 2019. Životopis a motivační dopis posílejte na adresu: stanek@farnostsalvator.cz.
Osobní pohovory budou probíhat průběžně dle dohody.
Loučíme se, děkujeme a vítáme
Děkujeme naší milé farní asistentce a koordinátorce Martě Mills za čtyři roky mravenčí práce pro
farnost, za ty hodiny nad matrikami, potvrzeními, maily, kalendáři, Salvatore, weby, fejsbuky,
smlouvami, občerstveními, Nocemi kostelů, výstavami, granty a vším dalším, a přejeme jí vše
dobré, ať již bude dělat cokoliv. Díky, bylo to fajn!
Děkujeme také kostelníkovi Michalovi Tomáškovi za šest let služby v zázemí kostela, za obsluhu
mší, svateb, křtů, pohřbů, za spolehlivost a výkon při zajištění všemožných zahajovacích či závěrečných akcí, Velikonoc, Nocí kostelů, Popelců, intervencí a všemožných lů, ců a cí a doufáme, že
se uvidíme alespoň mimo mše. Díky, klapalo to skvěle!
A tímto vítáme na palubě nového kostelníka Rosťu Huberta, vystudovaného knihkupce, který doplní
tým Pavla Šimáčka a Jana Přibáně a setkáte se s ním klasicky na nedělních bohoslužbách nebo při
čtvrtečních adoracích. Těšíme se a přejeme sílu a požehnání do sakristánské služby u Karlova mostu!
Kustod turistického provozu v kostele Nejsv. Salvátora – léto 2019
Nabízíme zajímavou brigádu na léto – kustod turistického provozu v kostele Nejsvětějšího Salvátora.
Od června do konce září 2019.
Požadujeme věk od 18 let, základní znalost prostředí, orientace v církvi a v dějinách umění výhodou. Slušná znalost alespoň anglického jazyka, příjemné vystupování a komunikační dovednost
podmínkou, dalším jazykovým znalostem se meze nekladou.
Náplní práce je dohled nad kostelem, příležitostná informační služba turistům a monitoring
prodeje tiskovin a svíček. Nejedná se o průvodcovskou službu.
Pracovní doba je zpravidla od 10:30 do 19:00.
Zájemci a zájemkyně nechť se hlásí na emailové adrese info@farnostsalvator.cz
Těšíme se na vás,
Salvátorský tým
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CO NÁS ČEKÁ
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.
FILM A SPIRITUALITA: Modlitba, 5. 6. v 19:00, Městská knihovna
Modlitba (La Prière, Francie 2018, Cédric Kahn, francouzsky s čes. tit., 107 min., od 15 let)
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí se svou závislostí na heroinu poprat do katolického rehabilitačního centra ve francouzských Alpách, je studií (ne)dobrovolné řehole a proměny
prchlivého adolescenta ve svébytnou duchovní bytost. Největšími přednostmi filmu jsou neokázalá, precizní režie, odvaha vyprávět příběh v bolestivém detailu a brilantní casting. Kahnův film
je pokornou charakterovou studií i formálně čistou, tichou oslavou lidského soucitu a odhodlanosti – nenápadný, ale pronikavý a nesentimentální snímek o víře, možnostech nápravy, různých
podobách závislosti a obtížné volbě mezi láskou k člověku a láskou k Bohu.
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 90 Kč. Velký sál v 19:00
Odkud jdem a kam – bilanční ohlédnutí farnosti za akademickým rokem
Neděle 16. 6. 2019 ve 21:00
V rámci zlepšování komunikace uvnitř farnosti srdečně zveme opět všechny farníky, zaměstnance,
dobrovolníky i donátory,… zkrátka všechny, komu leží osud naší farnosti na srdci, k již třetímu
výročnímu setkání.
Rádi bychom se opět společně ohlédli za farními aktivitami končícího akademického roku, nastínili ekonomickou bilanci, zvláště ve světle projektů, spolufinancovaných farníky, a také se zeptali
na názory vás, kteří tvoříte onu pomyslnou velkou rodinu kolem našeho kostela u Karlova mostu.
Program:
• prezentace událostí a akcí ve farnosti v akademickém roce 2018/2019
• hospodaření farnosti v kalendářním roce 2018
• vize pro příští akademický rok
• debata, dotazy, diskuse

Vaši Tomáš Halík, Petr Vacík, Martin Staněk a farní tým
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Výlet spolku Cesta – sobota 22. 6. 2019
Českým středohořím z Benešova nad Ploučnicí do Horní Police
V červnu se vydáme na výlet do Benešova nad Ploučnicí a jeho okolí. Zamýšlená trasa putování,
dlouhá cca 15 km, povede z Benešova nad Ploučnicí přes rozhlednu Kohout stojící na stejnojmenném kopci, dále přes Valkeřice a Merboltice na Strážný vrch s další rozhlednou. Odsud dojdeme přes
Novosedlo do Horní Police, kde se nachází rozsáhlý areál (momentálně v rekonstrukci) s poutním
kostelem Navštívení Panny Marie, který je součástí nové poutní cesty Via Sacra spojující významné
sakrální památky a umělecké poklady regionů Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech
(www.via-sacra.info).
Podrobnější itinerář bude k dispozici na stránkách farnosti.
Sraz je v sobotu 22. června v 6:30 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem prodejna jízdenek). Nákup skupinové jízdenky. Vlak R692 Labe do Děčína odjíždí v 6:51.
Pravděpodobný návrat do Prahy v 21:10 vlakem R 691 Labe z Děčína.
Prosím, hlaste se nejpozději do 20. 6. 2019 (včetně) na emailu spolekcesta@email.cz.
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová.
Restaurování oltářního obrazu sv. Aloise Gonzagy
Realizace: duben – říjen 2019
Investor: Akademická farnost Praha
Koordinátor za vlastníka (Arcibiskupství pražské): P. Mgr. Vladimr Kelnar
Koordinátor za farnost: Mgr. Pavel Šimáček
Projekt je podpořen grantem Ministerstva kultury
Z iniciativy diecézního konzervátora P. Mgr. Vladimíra Kelnara a s grantovou podporou Ministerstva kultury se může restaurovat další cenná památka v našem kostele (po 12 sochách apoštolů
ze zpovědnic a hlavním oltářním obraze Proměnění Páně), a to oltářní obraz sv. Aloise Gonzagy.
Obnovy obrazu a rámu se ujal restaurátor ak.mal. Pavel Padevět a pozlacovač pan Tomáš Pejřil.
Obraz byl sňat i s rámem koncem dubna, předpokládaný návrat je začátek října 2019. Tabernáklu
se obnova prozatím týkat nebude.
Obraz sv. Aloise Gonzagy je podle nejnovějších bádání dílem F. A. Schefflera z roku 1749, původně
obraz vznikl (ve dvojici společně s protějším oltářním obrazem sv. Stanislava Kostky) původně pro
prostor presbytáře (oltář byl umístěn mezi dvěma severními pilíři v presbytáři), na dnešním místě
je od roku 1783.
Sv. Alois Gonzaga (9. 3. 1568 – 21. 6. 1591), syn hraběte Ferdinanda z Gonzagy, pocházel se severní
Itálie. Ovlivnil jej milánský arcibiskup, kardinál Karel Boromejský, od něhož přijal ve svých dvanácti
letech první svaté přijímání, což je také námětem našeho obrazu. Přes odpor otce vstoupil v 17 letech v Římě do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Během těžké morové epidemie v Římě se Alois staral
o nemocné, až se nakonec sám nakazil morem a ve svých 23 letech zemřel. Je patronem mládeže
a studentstva, a také přímluvcem při volbě povolání.
Na restaurování obrazu sv. A. G. bude třeba z naší strany sehnat potřebných zhruba 70 tisíc korun,
zřizujeme proto na farním účtu č. 1933882329/0800 variabilní symbol 1749. Budeme vděčni za
každou podporu, stejně jako v případě hlavního oltářního obrazu, který se v roce 2018 podařilo
krásně zrestaurovat i díky štědrým dárcům. Na farním webu budeme pravidelně aktualizovat informace k restaurování.
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Na místě dnešního oltářního obrazu sv. Aloise Gonzagy nad manýristickou mensou z konce
16. století, byl však od roku 1613 do roku 1783 umístěn slavný obraz Zvěstování Panně Marii od
rudolfinského umělce Hance van Aachena, nyní ve sbírkách Národní galerie.
V neděli 23. června během večerní mše sv. si tento obraz vizuálně připomeneme alespoň pomocí
projektoru a po bohoslužbě se krátce setkáme s odborníkem, který nám o slavném renesančním
obrazu sdělí více.
Slavnostní ukončení akademického roku 2018/2019
V úterý 25. června v 18:00 zakončíme slavnostně a s radostí v srdci letošní akademický rok mší
svatou, kterou celebruje Mons. Tomáš Halík a hudebně doprovází Salvátorská schola. Následuje
oslava na Studentském nádvoří Klementina. Čeká nás hudba Tomáše Reindla, tanec, dobré víno
z vinotéky Petra Kolára a občerstvení z vašich rukou a kuchyní!
Zároveň prosíme, pokud je to jen trochu možné, přineste si vlastní sklenici, hrníček či plecháček
na víno, ať z nás má papež František radost!
Těšíme se na vás!

LETNÍ PROVOZ V AKADEMICKÉ FARNOSTI
Poslední nedělní mše sv. ve 14:00 v tomto akademickém roce bude 23. 6.
Poslední úterní mše sv. se koná 25. 6. v 18:00.
Od 26. 6. až do konce září se nekoná žádný program (výjimky budou uvedeny na webu), pouze
mše sv. v neděli ve 20:00.
Celebranti jednotlivých mší sv. budou uvedeni v kalendáři na webu. Zpovídat se bude pouze
po předchozí dohodě s knězem.
Plný provoz zahájíme opět mší sv. Veni Sancte v úterý 1. října v 18:00, první nedělní mše sv. ve
14 hodin bude 6. října.
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Požehnání z ekumenické bohoslužby ke Dni Země 30. 4. 2019. Zleva Mons. Tomáš Halík, farářka Obce
křesťanů Stanislava Veselková, farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká,
ordinovaný presbyter Církve českobratrské evangelické Jiří Nečas. 
(Foto MS)

Z biřmování 5. 5. 2019. (Foto Petr Neubert)
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Ze setkání s překladatelem Bible Alexandrem Flekem. (Foto MS)

Z letošní Noci kostelů. Hudba projektu Ingrediente. (Foto MS)
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Z letošní Noci kostelů. (Foto MS)

Z debaty s Mons. Václavem Malým. (Foto Petr Neubert)
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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
• restaurování obrazu sv. Aloise Gonzagy – variabilní symbol 1749
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.

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.
12. a 26. 6. 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
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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 reperto ár
k danému období. Sbormistryní je Josefína Nedbalová.
V úterý 25. května doprovodí schola slavnostní
mši svatou k ukončení akademického roku.
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
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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!
Prosíme o vrácení vypůjčených knih do začátku prázdnin, nejpozději Út 25. 6.

Vysokoškolské katolické hnutí (u sv. Ignáce)
Úterý 11. 6. od 19 hod.
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.
Čtvrtek 6. 6. 19:30 Křest Dobré zprávy
Naše skvělá schola Rytmig křtí své druhé CD! Křest se koná 6. června v Komunitním centru sv.
Prokopa (V Hůrkách 1292/8) v 19:30. Všichni jste srdečně zváni.
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.
Úterý 18. 6. v 19:00 Závěrečný táborák
Srdečně vás zveme na tradiční zakončení akademického roku u jednoho ohně, které se bude konat
na zahradě u sester karmelitek v Košířích (Jinonická 22).
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 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.
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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 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.
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
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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.
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
14

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.
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
Pondělí
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.

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 červnu
17. června
20:00

zahradní soirée, neformální setkání na zahradě našeho Karmelu – občerstvení a dobrá společnost zajištěny. Vhodné i pro ty, kdo běžně nenavštěvují náboženské insituce

19. června
19:00

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

29. června

setkání žen se zájmem o karmelitánskou spiritualitu

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)
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI – červen 2019
Bohoslužby a duchovní servis
Neděle

14:00 a 20:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

Úterý

19:00–20:30

Čtvrtek

19:00

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

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“)

červen 2019
Ne 2. 6.

15:00

Malý koncert účastníků folklorního festivalu Praha srdce národů (v kostele)

Út

4. 6.

19:00

Proč být křesťan? Nad kapitolami z knihy Timothy Radcliffa, sakristie

St

5. 6.

19:00

Film a spiritualita: Modlitba, Městská knihovna

Ne 16. 6.

21:00

Odkud jdeme a kam, bilanční setkání farnosti

Út 18. 6.

19:30

Setkání s dobrovolníky, místo bude upřesněno emailem

So 22. 6.

--

Ne 23. 6.

14:00

Poslední mše sv. ve 14.00 v tomto akademickém roce

18:00

Slavnostní mše sv. k ukončení akademického roku, celebruje
Mons. Tomáš Halík, mši sv. hudebně doprovodí Salvátorská schola

19:00

Oslava konce akademického roku na Studentském nádvoří Klementina

20:00

Svatopetrská sbírka na bohoslovce

Út 25. 6.
Ne 30. 6.

Výlet spolku Cesta –
Českým středohořím z Benešova nad Ploučnicí do Horní Police
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