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Vážení a milí,
to, že se vám do rukou dostalo toto číslo Salvatore, že čtete tento úvodník, ukazuje na fakt, že jste 
překročili buď práh kostela Nejsvětějšího Salvátora nebo alespoň práh farního webu. Není to tak 
samozřejmé, ne každý se toho odváží. Určitě ne každý z toho jednoho sta tisíc mladých lidí, kteří 
letos v Praze studují vysokou školu.

Proč je tak těžké překročit práh církve? O tom by mohli vyprávět konvertité, kteří za posledních 
třicet let v našem kostele tento krok udělali.

Stručně řečeno – protože víra je vtělená. Protože je snad až příliš vtělená. Tedy někdy. Někde. 
Pro někoho. Má podobu lidí, chrámů, textů, obřadů, rituálů. Hovoří často jazykem, kterému ne 
úplně rozumíme.

Musím se jako katolík identifikovat s barokním pojetím víry? Aha, takže nebe je plné těch ky-
prých mimin s obličejem přísného důchodce? Víra je vstávání a sedání a klekání a křižování? Víra 
je neomylnost papeže? Kde jsou hranice této institucionální identifikace? Co vše je nutné plnit, 
abych se již mohl nazývat křesťanem? A v čem všem mohu s církví nesouhlasit, abych naopak ještě 
zůstal katolíkem? Mnoho dalších podobných otázek si každoročně kladou ti, kdo poprvé nesměle 
vstoupili. Od protřelých katolíků se možná dočkáte otázky, „jak dalece mohu hřešit, abych ještě 
mohl k přijímání?“ Je to na první pohled hloupá otázka, ale bohužel ji stvořila naše zákonicky 
hlásaná morálka.

Hledáme hranice, prahy, míru identifikace. Je současná podoba liturgie kulturním konceptem 
nebo přirozenou realizací „nenapravitelné religiozity“ člověka? Asi obojím, každopádně nám opět 
ukazuje, že víra je vždy znovuvtělená. „A slovo/logos/smysl se stalo tělem/masem a přebývalo mezi 
námi“, říká prolog Janova evangelia.

Tato vtělenost víry nám jistě mnohé zakrývá - má podobu farizejů,  katolického kýče, různého 
haraburdí… ale má přece a především podobu Ježíše z Nazareta! 

Dost možná tato vtělenost jen nezakrývá, ale i odhaluje. Hovoří totiž lidským jazykem (byť 
někdy spíše jazykem minulosti). Ale je koneckonců vtělená i do našich blízkých – do lidí, kvůli kte-
rým jsme si třeba řekli, že to dává smysl a že ta víra se dá žít. Každý člověk ten smysl reprezentuje 
originálním, nezaměnitelným způsobem (tedy pokud se nesnaží být kopií někoho jiného). Jak by 
řekl apoštol Pavel – jeden je okem, druhý rukou, třetí uchem (i když, pravda, jsou tělesné části, 
jimiž nikdo být nechce).

Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora je také žitou, vtělenou vírou. Stojí tu od 16. století. 
Lidé v něm jsou z 21. století. Má své barokní andělíčky i kázání na internetu. Vše je tady a teď, rea-
lizuje se tu však cosi univerzálně platného, logos, smysl. Je naším úkolem to v tom těle (a možná 
i jemu navzdory) zahlédnout a pokusit se sami za sebe realizovat. Přejeme všem příchozím, aby 
se jim v tom salvátorském těle líbilo. 

 Martin Staněk
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krátké ohlédnutí za právě uplynulým létem v naší farnosti 
Branami kostela během letních třech měsíců prošlo přes 70 000 návštěvníků, k dispozici jim byli 
naši milí kustodi, turisté se chovali příkladně. Postupně pro turisty vzniká nový tištěný průvodce 
zajímavostí v kostele. Také se občas křtilo, proběhlo několik svateb a jeden pohřeb, každou středu 
se scházeli zpěváci latinských laudes. 

Během léta proběhla konzervace podlahy v sakristii a oprava několika dlaždic v kostele. Dále 
probíhá restaurování oltářního obrazu svatého Aloise Gonzagy a s finanční pomocí letošních ab-
solventů KZV se připravuje zlepšení osvětlení sakristie.

AKTUALiTy
V září jsme na palubě farnosti přivítali novou farní asistentku. Jmenuje se Veronika Mynaříková, je 
vystudovanou filoložkou a bude vám k dispozici v záležitostech administrativy, koordinace farních 
aktivit a dobrovolníků, povede matriky, bude mít na starosti farní zpravodaj a mnoho dalšího. 
Přejeme Veronice, aby se jí s námi na salvátorské palubě líbilo. 

Co se skrývá pod podlahou
Ve středu 12. 9. byla zahájena výstava Co se skrývá pod podlahou v Galerii Klementinum. Kromě 
toho, že expozice představuje výsledky archeologického výzkumu, které v Klementinu probíhaly 
v letech 1997–2017, je na ní možné zhlédnout fragment reliéfu Krista v Getsemane, který byl v roce 
2017 nalezen přímo v prostorách našeho kostela. Výstavu je možné navštívit do 10. listopadu. 
Vřele doporučujeme! 

CO NÁS ČEKÁ

slavnostní zaháJení akademiCkého roku 2019/2020
v úterý 1. října v 18:00 slavnostně a s radostí v srdci zahájíme nový akademický rok 2019/2020 
mší svatou, kterou celebruje Mons. Tomáš Halík a hudebně doprovodí Salvátorská schola. Těšit se 
můžeme na koncelebranty z řad našich přátel. Následuje neformální oslava na nově otevřeném 
Studentském nádvoří Klementina. Čeká nás skupina Mantaban, tanec, dobré víno a občerstvení 
z vašich rukou a kuchyní! Zároveň prosíme, pokud je to jen trochu možné, přineste si vlastní skle-
nici, hrníček či plecháček na víno, ať z nás má papež František radost! Těšíme se na Vás!

kurz základy víry 2019–2021 (každé úterý po mši sv., v 19 hod.)
v úterý 8. října 2019 v 19 hodin se otevírá nový kurz základy víry. Kurz je určen vážným zájem-
cům o přípravu k tzv. iniciačním svátostem církve, to znamená ke křtu a zároveň k biřmování (pro 
dosud nepokřtěné dospělé) a pouze k biřmování (pro již pokřtěné dospělé). Kurz je vhodný i pro 
ty, kdo přicházejí z jiných církví. Příprava trvá jeden a půl roku. Na tento kurz se není třeba nijak 
předem přihlašovat, stačí se dostavit na úvodní schůzku.

Vedle výše uvedeného programu se každoročně otevírá zkrácený půlroční kurz přípravy na svá-
tost biřmování pro dospělé praktikující katolíky, kteří pravidelně docházejí ke svátostem. Nejbližší 
kurz proběhne od října 2019 do Velikonoc 2020. Zájemci o bližší informace o tento půlroční program 
ať vyplní kontaktní formulář na našich webových stránkách a dostaví se na úvodní schůzku 8. října 
2019 v 19:00 hodin. Místem konání kurzů je sakristie našeho kostela Nejsvětějšího Salvátora.  
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film a spiritualita: parazit, 9. 10. v 19:00, městská knihovna
parazit (Gisaengchung, Jižní Korea 2019, Pon Džun-ho, korejsky s čes. tit., 132 min., od 15 let)
Černá komedie o chudé, ale mazané čtyřčlenné rodině, která se rozhodne infiltrovat do bohaté do-
mácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo 
mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký záži-
tek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem 
festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 110 Kč. Velký sál v 19:00.

noČní pouŤ na svatou horu pátek 11. října
Srdečně zveme k již tradiční noční rozjímavé pouti na Svatou Horu, která se letos půjde v, sraz 19:04 
na konečné autobusu 129 – Baně (ze Smíchovského nádraží 18:44. Pozor,  odjezdová zastávka směr 
Zbraslav byla oproti loňsku přemístěna). 
Celá cesta měří cca 55 km a většinou vede po lesních cestách. Trasa: Zbraslav Baně – motorest 
Jíloviště – Černolice – Skalka – Stožec – Kuchyňka – Příbram Svatá Hora. Tradice této pouti sahá 
minimálně do 50. let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, aby nebudili pozornost policie. 
Původně vedla trasa z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 hledala skupina, která tradici 
poutě převzala, alternativní trasu kvůli uzavřenému mostu ve Štěchovicích. Od té doby se chodí 
po hřebeni Brd po trase Zbraslav Baně – Skalka – Stožec – Příbram.

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

panel konferenCe fÓrum 2000, neděle 13. 10. od 16:00 – 17:30, sakristie nejsv. salvátora
Proběhne v rámci Fóra 2000 kulatý stůl na téma Společný evropský narativ: mezi ideologií a spi-
ritualitou. Otcové zakladatelé vtiskli projektu evropské integrace mnoho křesťanských principů, 
jako je smíření, solidarita, rovnost a vzájemná podpora. V současné době se však řada politických 
představitelů snaží maskovat své nacionalistické a populistické cíle bojem za „pravou křesťanskou 
evropskou identitu.“ Jak dnes ve skutečnosti vypadá společný evropský narativ? Jak lze předcházet 
zneužívání křesťanských hodnot v boji proti EU?

Panel proběhne v angličtině, bez překladu do češtiny. 
Panelisté: Federigo Argentieri (itálie), David Macek (ČR), Alena Scheinostová (ČR), Stefan Waanders 
(Nizozemsko)
Moderátor: Adéla Muchová 

výlet spolku Cesta – CisterCiáCký klášter plasy, sobota 19. 10. 2019
Srdečně vás zveme na výlet do Plas, městečka v údolní nivě řeky Střely, kde v roce 1144 tehdejší 
kníže Vladislav ii. založil první panovnický cisterciácký klášter v Čechách. Slibný rozvoj plaského 
kláštera ukončili husitské války. Nového rozkvětu se klášter dočkal v letech 1661–1785, kdy byl 
velkolepě přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santini Aichela a K. i. Dientzenhoffera. 
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Právě J. B. Santini Aichel stojí za výstavbou plaského konventu s výjimečným řešením podzem-
ního vodního systému chránicího základy konventu, které byly kvůli bažinaté půdě zpevněny 5100 
dubovými kůly zatlučenými do země. Přes ně byl položen trámový rošt a teprve na něj vystavěno 
zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít a budova se propadat, byla do základů přivedena voda z ně-
kolika pramenů, která zamezila přístupu vzduchu ke dřevu, a to de facto zkamenělo. Tento systém 
je funkční dodnes.

Sraz je v sobotu 19. 10. 2019 v 7:55 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna 
jízdenek). Vlak R772 Berounka do Plzně odjíždí v 8:15. Předpokládaný návrat do Prahy je v 19:20.

Podrobnější itinerář bude včas k dispozici na našem farnim webu. Prosíme, hlaste se nejpozději 
do čtvrtka 17. 10. 2019 (včetně) na emailu: spolekcesta@email.cz.

Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová

 mše za zemŘelé – reQuiem W. a. mozarta, sobota 2. 11. ve 20:00 
Mši sv. celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. 

V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční, i tentokrát účinkuje 
Capella Regia Praha, sbor a sólisté, řídí Robert Hugo. Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, 
není třeba si rezervovat vstupenky. 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na ně se koná při každém 
slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní 
vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato vzpomínka slaví 2. listopadu. Její slavení 
zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 
14. století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny 
kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou 
církev. 

restaurování oltáŘního oBrazu sv. aloise GonzaGy
Realizace: duben – listopad 2019
investor: Akademická farnost Praha
Koordinátor za vlastníka (Arcibiskupství pražské): P. Mgr. Vladimír 
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 stále probíhá re-
staurování oltářního obrazu sv. Aloise Gonzagy. Obnovy obrazu 
a rámu se ujal ak. mal. Pavel Padevět a pozlacovač pan Tomáš 
Pejřil. Obraz byl sňat i s rámem koncem dubna, předpokládaný 
návrat je během listopadu 2019. 

Obraz sv. Aloise Gonzagy je podle nejnovějších bádání dílem 
F. A. Schefflera z roku 1749, původně obraz vznikl (ve dvojici spo-
lečně 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. 

Na jeho místě se do 18. století nacházel slavný obraz Hanse van Aachena – Zvěstování Panně 
Marii z doby kolem roku 1605, který jsme si připomněli alespoň formou projekce a přednášky Doc. 
M. Šroňka v závěru akademického roku. 
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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. 
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. 
9. a 23. 10. 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 
počínaje 15. 10. bude probíhat vždy v úterý po mši 
svaté (tedy cca v 19:15) v Kryptě našeho kostela. Ne-
jedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost 
ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s ti-
chem 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 boho-
služby, 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 kaž-
dé úterý od 17:30 hodin v pro-
storách Národní knihovny, 
během celého roku zkouší 
v pravidelných cyklech vždy 
nový repertoár k danému ob-
dobí. Sbormistryní je Josefína 
Nedbalová. 

V úterý 1. října doprovodí 
Schola slavnostní mši k za-
hájení akademického roku 
2019/2020 tím nejlepším z loň-
ského akademického roku.

CenterinG prayer – modlitBa useBrání, modlitBa souhlasu
Centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. Trapis-
tický 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  každý čtvrtek od 17:00 do 18:30, více informací o časech setkání 
a přihlášení na: fidest@hotmail.co.uk

sportovní kluB lazar Betánie
Počínaje říjnem se sportovní klub Lazar vrací zpět do  
tělocvičny v ZŠ Umělecké ulici č. 8 v Praze 7. Hrajeme  
především volejbal, floorbal, basketbal. Třetí poločas  
probíhá v některém z blízkých lokálů. Scházíme se ve  
čtvrtek od 19 do 21 hodin. Pro bližší info (včetně mapky  
a kontaktu) viz web farnosti a 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 Salve 
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!
otevíráme 8.10. a prosíme o vrácení vypůjčených knih!

VySOKOŠKOLSKé KATOLiCKé HNUTí (U SV. iGNÁCE) 
středa 2. 10. 19:00 zahajovací studentská mše
Akademický rok zahájíme mší svatou v kostele sv. ignáce na Karlově náměstí. Mši bude sloužit 
P. Pavel Bačo SJ a bude sloužena za mladé celého světa. Hudebně doprovodí schola Rytmig.
Po mši bude následovat krátká seznamovací hra a pohoštění v Družinské kapli.
Rádi uvidíme všechny staré známé i nové tváře. Všichni jste srdečně zváni.

pravidelné aktivity
pondělní vysokoškolský klub (povyk)
Každé druhé pondělí zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Obvykle 
se koná v Družinské kapli v Ječné 2. 

úterní společenství (útes)
útes je společenství mladých lidí, kteří se schází v úterý jednou za 14 dní v prostorách u ignáce. 
Máme v plánu se společně modlit, sdílet svou víru a také diskutovat nad otázkami, které jsou pro 
nás aktuální. Jsme otevřené společenství a těšíme se na nové tváře.

schola rytmig spolu se začátkem akademického roku opět zahajuje svoji činnost a ráda mezi 
sebou uvítá všechny, kteří rádi zpívají nebo hrají na jakýkoli nástroj. Doprovázíme studentské mše 
každou středu. Chcete se hudebně realizovat? Neváhejte se ozvat na email schola@rytmig.cz.

Dále pak také pořádáme jednorázové akce, jako víkendovky, ples, roráty a jiné.

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. 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMiE
18.–19. 10. 2019 (pá 17–20:00, so 9–17:00) 
základy meditace mindfulness a křesťanská spiritualita
Workshop zaměřený na rozvoj schopnosti plného prožívání přítomného okamžiku s laskavostí 
a otevřeností. Cesta k přítomnému okamžiku především prostřednictvím meditace, ale také po-
hybu, chůze či vnímání vlastního těla. To vše v propojení s otázkou, jak bytí v přítomnosti souvisí 
s modlitbou a křesťanskou spiritualitou. 
Lektor: Mgr. Šimon Grimmich, učitel meditace a mindfulness, instruktor zážitkové pedagogiky 
a překladatel a básník. 
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Místo konání: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha 8 – Karlín.
Finanční příspěvek na organizaci akce: 300 Kč (pro členy Psychoterapeutické sekce ČKA 200 Kč).
Přihlášky a doplňující informace: Renata Kolářová, psychoterapie.cka@gmail.com

19. 10. 2019  9:30–17:30 
v. fórum dialogu, konference pro veřejnost s tématem křesťanství a liberální demokracie
Na otázky budou odpovídat známí sociologové, politologové, novináři: T. Halík, M. Vašáryová, 
J. Pazderka, D. Kroupa, M. Vaňáč, J. Hanuš, J. Šebek, P. Hošek.
Moderuje: Pavel Hošek
Místo konání: emauzský klášter Praha, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
Elektronická přihláška: http://krestanskaakademie.cz/prihlaska-fd.php 
Doplňující informace: sekretariat@krestanskaakademie.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 kolinsky-
klaster.org. Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně. Dotazy lze posílat i na adresu med-
itace@gmail.com, přihlášky však jen formulářem.Najdete nás také na Facebooku jako skupinu 
„Kolínský klášter“.
Všechny kurzy duchovních cvičení na říjen a listopad 2019 jsou již obsazené. 
Lze se na ně přihlásit již jen mezi náhradníky. 
Seznam těchto kurzů najdete na stránkách  kolinskyklaster.org.

kurz 320 adventní rekolekce a (2 dny) 
6.–8. 12. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu 
a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a návody k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitř-
nímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost 
osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exer-
ciciemi. Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby 
s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 321 adventní rekolekce B (2 dny) 
13.–15. 12. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu 
a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a návody k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitř-
nímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost 
osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází 
sestry Denisa Červenková CSTF a irena Göbelová CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 
je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
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kurz 323 kontemplativní exercicie (5 dní)
27. 12. 2019 – 1. 1. 2020, pátek 18:00 až středa 15:00
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem 
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám 
Silvestra. Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm 
tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením 
do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Jde 
o klasickou formu kontemplativních exercicií. Je vhodné i pro pokročilé, kteří nepotřebují zácvik 
a využijí čas čistě k meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a jáhen Miloš Hrdý. Cena ubytování s plnou 
penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 327 víkend mezi duší a duchem i. (3 dny)
23.–26. 1. 2020, 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 nepředpo-
kládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou 
penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, kurzovné je pak 1200 Kč.

kurz 328 filmové exercicie (4 dny) 
29. 1.– 2. 2. 2020, 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 Petr Vacík SJ a MUDr. 
Scarlett Vasiluková-Rešlová. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 
2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 330 ignaciánské mini-exercicie (3 dny)
13.–16. 2. 2020, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do duchovních cvičení, 
do modlitby vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení a inspiraci. 
Doprovází František Hylmar SJ 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 331 kontemplativní exercicie (4 dny) 
19.–23. 2. 2020, 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 mod-
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, kurzovné je pak 400 Kč.

kurz 333 postní rekolekce a (2 dny)
6.–8. 3. 2020, pátek 18:00 až neděle 15:00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu 
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitř-
nímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost 
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AKCE NA KARMELU EDiTH STEiN 
Co naBízí karmel v ŘíJnu

7. října
19:00

eucharistická oslava, po které následuje neformální setkání; tímto večerem 
zahajujeme pravidelný program na našem Karmelu; celebruje Libor Ovečka SDB

16. října
19:00

Začínáme číst klasické dílo středověké mystiky: oblak nevědění; 
v 18 hodin slavíme eucharistii

21. října
20:00 

dialogy (u) karmelitek, hostem je teoretický fyzik Mgr. Martin Zdráhal, Ph.D. 
s tématem interakce ii (vhodné i pro ty, kteří se neúčastnili předchozí přednášky) 

11. listopadu
20:00 

kaštanové posvícení, péct budeme na zahradě Karmelu po pravidelné eucharis-
tii, která začíná v 19:00. Není třeba se předem ohlašovat a vaši rodinní příslušníci 
a jiní mazlíčci jsou také vítáni.

21. – 24. 
listopadu 

najít střed – otevíráme nový cyklus setkávání pro mladé ženy od 20 do 35 let, 
které hledají směr své životní cesty. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé 
druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křeh-
kosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i 
individuální doprovázení. Důležitou součástí je téma modlitby a jejích možností, 
včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.

Bližší informace a přihlášky u sestry ireny, email: karmelitky@gmail.com, tel.: 732 708 595.
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)

osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exer-
ciciemi. 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 335 Kontemplativní exercicie (5 dní)
17.–22. 3. 2020, úterý 18:00 až neděle 15:00
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. 
„Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodino-
vých krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále individuální doprovázení, mlčení a bo-
hoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké 
modlitbě/meditaci. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Je vhodné i pro pokročilé, 
kteří nepotřebují zácvik a využijí čas čistě k meditaci. Doprovází sestry Denisa Červenková CSTF 
a irena Göbelová CSTF a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým 
příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

putovní exercicie v negevské poušti (8 dní)     8. – 15. 12. 2019 (neděle 08:00 až neděle 20:45)
Duchovní cesta do vlastního nitra nabízí jedinečnou možnost zažívat biblickou pouštní krajinu 
a nechat na sebe působit Boží slovo. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena 34.990 Kč. 

Bližší info na přiloženém letáčku popř. na www.ckkrizek.cz



Z KALENDÁŘE FARNOSTi – ŘíJEN 2019
BohoslužBy a duChovní servis

Neděle 14:00 a 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 
rozhovoru (v sakristii)

pravidelný týdenní proGram 

Úterý

17:30 Pravidelná zkouška scholy, Klementinum 
19:00–19:30 Výpůjční doba knihovny 
19:15–20:15 Tichá meditace v Kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF) 
19:00–20:30 Kurz Základy víry 

Středa
7:00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19:00 Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web) 

Čtvrtek
17:00–18:30 Modlitba usebrání v kryptě
19:00–21:00 Sportovní klub Lazar Betánie 

Neděle 19:30–20:00
21:00–21:30 Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“)

ŘíJen 2019

Út  1. 10. 
18:00 Slavnostní mše u příležitosti zahájení akademického roku,  

celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí Salvátorská schola 

19:00 Neformální oslava na Studentském nádvoří Klementina,  
hudebně doprovodí skupina Mantaban

Ne  6. 10. 
14:00 Mše svatá se křtem dětí. Sčítání návštěvníků kostela.

20:00 Mše svatá. Sčítání návštěvníků kostela.

Út  8. 10. 19:00 Kurz Základy víry – úvodní setkání
St  9. 10. 19:00 Film a spiritualita: Parazit, Městská knihovna 

Pá 11. 10. 19:00 Noční pouť na Svatou horu u Příbrami
Ne 13. 10. 16:00 Panel konference Fórum 2000, v sakristii, moderuje Adéla Muchová
So 19. 10.         Výlet spolku Cesta – do cisterciáckého kláštera v Plasích

Ne  20. 10. 20:00 Sbírka na misijní činnost církve

výhledově
So    2. 11. 20:00 Mše za zemřelé, Requiem W. A. Mozarta
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