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Z věčných slibů sestry Ireny.  Foto: Martin Staněk
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Vážení a milí,
vstupujeme do prosince – do posledního měsíce občanského roku, prvního měsíce církevního 
roku, do doby adventní, do závěru podzimu, do indiánského měsíce dlouhých nocí, … ale již dru-
hým rokem též do několikáté vlny pandemie. Ta nám do našich navyklých ročních rytmů vnesla 
docela jiné významy.

Občanský rok končí prosincem od dob Julia Caesara. Liturgický rok začíná adventem, přípravou na 
Narození Krista, a v jeho dnešní podobě jej známe téměř patnáct set let. Na dlouhých zimních nocích 
nic nezměníme, ovšem slunovrat do nich přináší kýženou naději a temnotu pomalu zkracuje. Na 
konci čtyřtýdenní doby adventní stojí narození Krista coby světla světa, on je ten pravý „Sol invictus, 
neporazitelné Slunce“, a toto křesťanské přeznačení slunovratu myslím nikoho nemusí pohoršovat.

Advent byl totiž odedávna dobou radostného očekávání Narození. „Apokalyptičtí“ bratři z iro-
skotské misie později adventu vtiskli postní podobu a položili důraz spíše na druhý příchod Kristův, 
my však dnes akcentujeme v liturgických textech obojí – první dvě neděle zdůrazňují druhý příchod, 
třetí a čtvrtá neděle se nesou ve znamení radosti z přicházejících Vánoc. Fialová však zůstala, a tak 
postní charakter setrvává alespoň v barvě. 

Ale pozor, postní doba jako taková, tedy kající příprava na Velikonoce, má své místo úplně jinde. 
Pandemie nám vším totiž poněkud zamíchala.  Postíme se (každý ať si dosadí) téměř bez přestávky 
již druhým rokem, a nejvíce právě za krátkých dní a dlouhých nocí. Do postní doby se noříme zhruba 
v říjnu a až období mezi květnem a zářím máme za dobu hojnosti. Půl roku si odpíráme sociální 
kontakty, málo cestujeme, méně podnikáme, nekýcháme, jsme (převážně) vypjatě ohleduplní, 
zdravíme se loktem a je to psychicky náročné. Druhý půlrok je dobou nadechnutí, dohánění ztrát, 
ventil radosti, naděje. Nejvíce mi to připomíná střídající se období sucha a monzunů. Jsme ale ve 
střední Evropě, jak se tedy s touto disharmonií a nabouráním oněch navyklých řádů vyrovnat? 

Papež František se na počátku listopadu s naléhavostí věnoval problematice úzkosti a vyhoření 
a vyzýval: „Modleme se, aby lidé, kteří trpí depresemi nebo vyhořením, našli oporu a světlo, které 
je otevře životu.“ A tento úmysl modlitby pochopitelně spojil se současnou pandemickou situací, 
jež nás oslabuje mentálně, emocionálně a psychicky, takže mnozí propadají zoufalství. Namísto 
nabízení prvoplánových receptů nás žádá, abychom „byli nablízku těm, kdo jsou vyčerpaní, zoufalí, 
bez naděje“, využívali psychologickou podporu, ale ještě více si k srdci brali slova Ježíše, který 
k sobě zve všechny vyčerpané a obtížené břemeny (srv. Mt 11,28).

Když tedy zaslechneme v liturgických textech první neděle adventní cosi o konci časů, kdy bude 
„na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem 
a očekáváním toho, co přijde na celý svět“, může nám na chvíli naskočit husí kůže. Ale není třeba 
se děsit, ten text totiž pokračuje: „Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše 
vykoupení.“ Ano, advent je opět v mnohém postní dobou (iroskotští mniši by jásali), která však, 
doufejme, pomalu vyvane s teplými dny. A tak je třeba o to více nyní zdvihat hlavu, napřímit se, 
být k sobě přívětiví, dělat sobě i ostatním radost a posilovat naději, aby tyto čtyři týdny neztratily 
původní charakter a my mohli radostně oslavit Vánoce. Ale dělit se s ostatními můžeme již nyní. 
Slovy Jana Křtitele ze třetí neděle adventní: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žád-
né. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“  Za sebe bych přidal ještě dvě věci – humor a očkování. 

Radostný advent všem
 Martin Staněk
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ROZHOVOR

Rozhovor s Oldřichem Jirsou,  
ředitelem Kolínského kláštera

 ▶ Nedávno ses stal ředitelem kláštera.  
Co to obnáší?

S tím se stále seznamuji. Moje zkušenost s vedením 
malé rodinné firmy je důležitá a velmi mi to usnadnilo 
převzetí vedení v Kolíně. Stále tu jsou ale rozdíly. Asi 
největší je spolupráce s dozorčí a správní radou a také 
s větším počtem spolupracovníků a doprovázejících. 
Jinak se ale mohu ve věcech vnitřní organizace spo-
lehnout na dosavadní spolupracovníky, zejména 
správce Vojtu Fejlka. Moje starost a odpovědnost se 
tak zaměřuje na podporu spolupráce uvnitř organiza-
ce a pak hlavně na finanční a právní prostředí, ve kte-
rém se pohybujeme, finance, účetnictví a smlouvy.

 ▶ Co vlastně klášter návštěvníkům nabízí  
a co se v něm v těchto měsících děje?

Pokračuje v tom, co dělá již tak deset let. Organizuje 
exercicie a duchovní cvičení nebo zajišťuje jen pro-
stor klidu pro toho, kdo má zájem. Netýká se to jen 
těch, kteří chtějí se svojí spiritualitou jít dál než do 
kostelních lavic, ale i všech, kdo cítí a slyší spirituální 
nebo existenciální oslovení. To je totiž výrazným ry-
sem atmosféry Kolínského kláštera a bylo to pro mne 
vždy důležité. Kurzy, které se v Kolíně konají, mají širší 
záběr a my bychom ho rádi dál rozšiřovali. Původně 
byl v klášteře jezuitský exerciční dům a pořádal jen ignaciánské exercicie. Ty v program stále jsou 
a spolupráce s jezuity je dále klíčová, přibyla ovšem ještě spiritualita karmelitánek a karmelitánů 
a velký prostor tak dostala kontemplativní modlitba nebo meditace. Sestra Denisa je hlavním 
odborným garantem kurzů a já jsem rád, že mnoho doprovázejících má nejen teologické, ale i psy-
chologické nebo psychoterapeutické vzdělání. V nadcházejícím půlroce zařadíme navíc i kontem-
place se zapojením těla či hudby nebo kontemplace s motivy východní spirituality křesťanského 
mnišství Jana Klimaka. 

 ▶ Prozradím na tebe, že jsi konvertita a v Akademické farnosti ses před lety připravoval  
na přijetí biřmování. Co tě k tomu vedlo?

Ne, že bych byl zcela konvertita. Pokřtěn jsem byl v raném dětství, ale v rodině se nepraktikovalo. 
Moje teta byla katoličkou až fanatickou, takže mi nebyla příliš dobrým vzorem, nicméně v širší 
rodině se vyskytli i faráři, a tak pro mne později nebylo úplně nepochopitelné, že se u mě v do-
spělosti objevily myšlenky a pocity duchovní povahy. Původní vzdělání mám technické, strojní 

Oldřich Jirsa se narodil v roce 1962 
v Kolíně, vyrůstal na Kladensku 
a v Praze. Vystudoval strojírenskou 
průmyslovou školu, po revoluci začal 
vyrábět dýmky. Je absolventem 
Pražské psychoterapeutické fakulty 
(2005) a Institutu ekumenických studií 
při Evangelické teologické fakultě 
univerzity Karlovy. Kolínský klášter 
vede od roku 2021.
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průmyslovka, takže když se kolem čtyřicítky v životní krizi objevily osobní zkušenosti, které byly 
zcela mimo moji výseč chápání světa, byl jsem z toho vlastně hodně zmatený, byť mne to proměnilo 
pozitivně. To jsem ještě nevěděl nic o Jungovi. Posléze jsem s tím pocitem Boha hledal místo, kde 
o něm mluví mně srozumitelným způsobem a našel jsem ho u Salvátora.

 ▶ Vím o tobě, že jsi renesanční člověk, máš mnoho zájmů a více profesí.  
Co vlastně děláš, když zrovna neřediteluješ? 

Teď již o sobě vím, že potřebuji nové podněty a zkušenosti a hůř snáším stereotyp. Moje hlavní 
profese je výroba dýmek. K tomu je potřeba devatero řemesel, technická šikovnost a výtvarný cit, 
což mi bylo dáno do vínku. Později jsem se na těch dýmkách ale trochu upracoval, skoro zhroutil 
a viděl neviditelné. Tehdy mi pomohl kostel a psychoterapie, kterou jsem později studoval, udělal 
si výcvik a nakonec studoval i teologii, abych pochopil, co se to se mnou dělo. Zjistil jsem, že moje 
prožitky nebyly tak výjimečné a jsou součástí lidského prožívání světa po celé dějiny, a dokonce 
nesouvisí primárně s náboženstvím. Také ale stále dělám dýmky a od doby, co vedu kolínský kláš-
ter, jsem musel omezit svoji psychoterapeutickou praxi na jeden den v týdnu. A protože mám teď 
velmi málo volného času, nemohu hrát golf nebo jezdit na silničním kole, jak bych si představoval. 
Stále mi ale zůstalo focení a poslední dobou si hraji se syntezátory. Když nás ten covid uzemnil 
v domovech, tak jsem si kroutil knoflíky od svých „moogů“ a hrál si se samplery. Mám rád ambient 
nebo islandskou hudbu. Bez ambic, jen si hraju pro radost. Stejně jako s foťákem. No, já vím, je 
toho opravdu hodně…

 ▶ Těšíš se na Vánoce?

Těším! Snad si konečně odpočinu. Poslední půlrok byl opravdu těžký a času na odpočinek bylo 
málo. Budu v Kolíně, stejně jako poslední tři roky. Doufám, že zvládnu nepracovat, jednou jsem 
se už upracoval. Přeju vám krásné a požehnané Vánoce.

Děkujeme za rozhovor.

ADVENT A VÁNOCE 2021 
V neděli 28. listopadu začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Barva doby adventní je fialo-
vá. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme 
dobu adventní a vánoční liturgicky (zpěvem rorátů) i kulturně (v podobě benefičních koncertů).

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i během úterních bohoslužeb, a to ze zpěv-
níků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je.

Během Vánoc, tedy od 23. prosince do 2. ledna, nenabízíme běžný farní program jako v průběhu 
akademického roku.

ADVENTNÍ REKOLEKCE S ADÉLOU A PETREM MUCHOVÝMI

Online exercicie Adventem nablízko 5.–12. prosince 2021
Jedná se o individuální týdenní duchovní cvičení, probíhající online. Je možné je absolvovat 
v kontextu běžného života tam, kde se právě nacházíte, bez potřeby ústraní exercičního domu, 
tedy i během pracovního týdne. Součástí programu jsou každodenní biblická rozjímání a osobní 
modlitba, přičemž duchovní doprovázení formou společných úvodů a individuálních rozhovorů 
se uskuteční online.
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Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi
Více informací a přihlášení: https://www.fortna.eu/akce-a-kurzy/vicedenni-kurzy/advent-nablizko/

Adventní rekolekce 16.–19. prosince 2021 v Kolíně
Doprovázejí Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová.
Viz program Kolínského kláštera.

BENEFIČNÍ KONCERTY U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční, 8. prosince v 19.30
Ve středu 8. prosince od 19.30 se v našem kostele již tradičně rozezní Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby v podání Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy pod vedením dirigenta Haiga Utidjiana. 
Sólisté: Eva Müllerová (soprán), Jana Ehrenbergerová (alt), Stanislav Mistr (tenor), Petr Sejpal (bas). 
Na varhany zahraje Maxmilian Kaiser.

Sbor a orchestr UK u nás hraje bez nároku na honorář, za což mu patří velký dík. Výtěžek z be-
nefice bude věnován na podporu neziskové organizace Dům tří přání, která pomáhá ohroženým 
dětem a rodinám v náročných životních situacích. Dům tří přání existuje už dvacet let a provozuje 
například dětský Azylový dům Přemysla Pittra v pražské Ruzyni nebo Centrum pro děti a rodiny 
na Smíchově. Jeho heslo zní „Vracíme dětem barvy do života“. 
Benefice Salvátorské scholy, 8. ledna 2022 v 18.30
V sobotu 8. ledna 2021 od 18.30 se uskuteční v našem kostele tradiční benefice Salvátorské scholy, 
jejíž výtěžek také podpoří Dům tří přání. Na koncertě zazní Missa brevis Jiřího Pavlici, skladba Jiřího 
Temla Gaudete in Domino semper a Pastorella in E od Jaroslava Pelikána.

Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, prosíme však o štědrou ruku.

Ježíšek z našeho betléma.  Foto: Martin Staněk
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SALVÁTORSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2022
V polovině prosince můžeme očekávat další z řady salvátorských 
nástěnných kalendářů. Autorem je opět Martin Staněk, který 
v kostele dokumentoval i v pandemickém dvojroce a přináší plo-
dy této práce do vašich obýváků. Kalendář bude k dostání v kos-
tele i v sakristii v čase bohoslužeb nebo  po předchozí domluvě.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A PROHLÍDKY BETLÉMA
pátek 24. prosince 
24.00 – půlnoční mše sv., vigilie Slavnosti Narození Páně, celebruje Mons. T. Halík,  
                mši bude v přímém přenosu přenášet Česká televize

sobota 25. prosince
14.00 – mše sv. – Slavnost Narození Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–15.30 prohlídka betléma

neděle 26. prosince
14.00, 20.00 – mše sv. – Svátek svaté Rodiny, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–21.00 prohlídka betléma

sobota 1. ledna
14.00 – mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–15.30 prohlídka betléma

neděle 2. ledna
14.00, 20.00 – mše sv. – 2. neděle po Narození Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–15.30, 19.30–21.00 prohlídka betléma

Salvátorský betlém je spolu s mnoha dalšími betlémy v celé republice k vidění v rámci společného 
programu Křesťanské Vánoce. Během oblíbeného obcházení betlémů, které slouží i jako zdravotní 
prevence, mohou děti sbírat v jednotlivých kostelech papírové figurky a sestavit si z nich vlastní 
betlém. V Praze se akce koná pod záštitou pražského arcibiskupství, které k ní vydává i přehlednou 
brožuru. Více na webu krestanskevanoce.cz.

AKTUALITY

NOVÁ KNIHA TOMÁŠE HALÍKA
Nakladatelství Lidové noviny ohlásilo na 3. prosince dlouho očekávané 
vydání knihy Mons. Tomáše Halíka Odpoledne křesťanství.

Vybíráme z anotace knihy: Kniha pojednává o proměnách víry v lidských 
životech i v dějinách a využívá k tomu metodu kairologie – teologicko-so-
ciologické interpretace změn v oblasti náboženství, kultury a společnosti. 
Současnou krizi církve představuje autor jako přechod do nové etapy dějin 
křesťanství. Hledá cestu, která by křesťanství vyvedla z jeho dosavadních 
institucionálních i mentálních hranic, pomohla mu překonat nostalgii po 
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jeho premoderní podobě i jeho novověkou formu jednoho ze světonázorů. Předkládá vizi křesťanství 
budoucnosti jako ekumenického společenství, schopného nově a hlouběji porozumět vlastním zdrojům 
i aktuálním problémům doby. Církev a její víra je křesťanská, nakolik je velikonoční: umírá a vstává z mrt-
vých. Jsou mnohé podoby víry na osobní rovině i na cestě církve dějinami, které jednou musí odumřít. 
Někdy věřící při odumírání navyklé podoby víry procházejí velkopáteční temnotou, pocitem, že je Bůh 
opustil. Ale kdo v těchto temných nocích vytrvá, dřív nebo později může zakusit světlo velikonočního rána,  
proměnu své víry.

Kniha bude k dispozici i v sakristii našeho kostela.

KONTEMPLACE POD STROMEČEK
Každý čtvrtek se v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora schází spole-
čenství věřících, kteří praktikují kontemplativní modlitbu v pojetí trapis-
tického mnicha Thomase Keatinga. Keatingova verze kontemplace bývá 
označována jako centering prayer (modlitba usebrání či návratu do vlast-
ního středu, v němž přebývá Bůh). Pokud se o keatingovské kontemplaci 
chcete dozvědět víc, můžete si v sakristii prolistovat a případně zakoupit 
jeho novou knihu Otevřená mysl, otevřené srdce. Kontemplativní rozměr 
evangelia. Podle jezuity Petra Vacíka jde o „neocenitelnou pomoc pro ty, 
kdo se o nejhlubší typ modlitby či meditace opravdu zajímají“.

CO NÁS ČEKÁ

FILM A SPIRITUALITA – GENESIS,  
STŘEDA 15. PROSINCE OD 19.00
Intimní a znepokojující portrét adolescentní 
touhy plný zármutku, bolesti a zmatku. Šest-
náctiletý Guillaume je na soukromé chlapec-
ké škole vůdcem třídy. Tajně se zamiluje do 
svého nejlepšího kamaráda Nicolase, ale své 
city nedokáže vyjádřit. Guillaumeova starší 
sestra Charlotte je zaskočena svým přítelem 
Maximem, který navrhuje, aby měli otevřený 
vztah. Na letním prázdninovém táboře najde 
dvanáctiletý Félix zalíbení v Béatrice. Všech-
no se mění. Nelineární vyprávění následuje 
tři vzájemně propojené zkušenosti protkané 
tragédií a kosmickými náhodami.

Kanada 2018, Philippe Lesage, české tit.,  
130 min., od 15 let.

Velký sál Městské knihovny, vstupné 90 Kč, v 19.00.  
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, PhD.
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Z věčných slibů sestry Ireny.  Foto: Zuzana Lazarová
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Salvátorský betlém.   Foto: Martin Staněk

Z Rybovy mše vánoční v našem kostele.  Foto: Martin Staněk
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PODPOŘTE NÁS
Rádi bychom znovu poděkovali těm, kteří naši/vaši farnost podporují ať už finančně, dobrovol-
nou prací, modlitbou, nebo jakkoliv jinak. Od srpna se podařilo v plné míře obnovit turistické 
koncerty a budeme doufat, že to nějakou dobu vydrží. Naše ekonomická situace se tím po delší 
době stabilizovala.

Na webových stránkách v sekci „Podpořte nás“ naleznete v poslední výroční zprávě podrobnější 
informace, které se týkají pastorace a ekonomické stránky farnosti v době pandemie. 

NEDĚLNÍ SBÍRKY V KOSTELE
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, 
víno, údržba, telefony a další), vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pasto-
rační programy arcidiecéze.

Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi, konaná v neděli 7. listopadu, vynesla 6 031 Kč. Děkujeme!

MIKULÁŠSKÁ SBÍRKA NA BOHOSLOVCE
V neděli 5. prosince proběhne Mikulášská sbírka na bohoslovce. Sbírku pořádá Arcibiskupství praž-
ské, které předem děkuje všem přispěvatelům. Minulý rok bylo v diecézi vybráno přes 450 tisíc 
korun a prostředky byly použity v souladu se statutem příslušného fondu.

DARY
Přispět farnosti na provoz a aktivity můžete na účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s. 
pod variabilním symbolem 1111. Nebo prostřednictvím platformy DARUJME.CZ, odkaz najdete 
na našich webových stránkách farnostsalvator.cz/podporte-nas.

Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně, za rok 2021 navíc ve zvýšené míře. 
Rádi vám vystavíme potvrzení.

Z letošního  
Requiem. 

Foto: Martin Staněk
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JAK POMOCI NEFINANČNĚ?
V době nezavirované můžete pomoci s přípravou Kafe po mši nebo s občerstvením na akcích, dále 
s vybíráním sbírek nebo nesením darů při mši svaté, o Vánocích se stavbou betléma a zdobením 
stromů; případně jako dobrovolníci během Noci kostelů nebo jako služba v knihovně. Zájemci 
nechť se hlásí na farním e-mailu: info@farnostsalvator.cz.
Děkujeme!

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Farní knihovna obsahuje přes tisíc svazků, mezi nimi i soubor knih „salvátorských autorů“ Tomáše 
Halíka a Marka Orko Váchy.

Výpůjční doba: Úterý 17.30–18.00, 19.00–19.30

Děkujeme našim knihovníkům Janě Hrdličkové, Jiřímu Soukupovi a Františku Lorencovi za jejich 
službu v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.

TICHÁ MEDITACE OPĚT POUzE ONLINE
Každé úterý ve 20.00 probíhá online tichá meditace se sestrami karmelitkami a jejich přáteli.  
Připojit se můžete přes odkaz:
https://us06web.zoom.us/j/98775446331?pwd=RUpaa1NYV2FhQWtQdkRIUHk3N1pmdz09
Meeting-ID: 987 7544 6331, passcode: kont.
Nejde o kurz meditace, ale o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu. 
Kontakt pro zájemce o uvedení do tiché modlitby: karmelitky@gmail.com
Meditace konaná v kostele či kryptě se z pandemických důvodů opět ruší až do odvolání.

SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola působí 
v našem kostele od podzimu 
1990 a pravidelně doprovází 
úterní bohoslužby, pořádá 
benefiční koncerty a příleži-
tostně vystupuje také mimo 
domovskou farnost. Zpívá 
duchovní hudbu od středo-
věku po současnost, včetně 
skladeb vlastních autorů. 
Ke společným zkouškám se 
letos schází každé úterý od 
17.30 v prostorách Národní knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový 
repertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína Šišáková.
Kontakt: josefina.sisakova@gmail.com, 604 426 055
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KONTEMPLATIVNÍ MODLITBA (CENTERING PRAYER)
Každý čtvrtek probíhá v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora od 16.30 do 18.00 kontemplativ-
ní modlitba v pojetí trapistického mnicha Thomase Keatinga, označovaná jako centering prayer 
(modlitba usebrání). Podle její propagátorky v Čechách, sestry Teresie Viery Hašanové, jde v tomto 
typu křesťanské meditace především o vycentrování, návrat do vlastního středu, v němž přebývá 
Bůh. V češtině vyšly k tématu například tyto knihy: Pozvání k lásce a nově Otevřená mysl, otevřené 
srdce (obě Keating) nebo Srdce kontemplativní modlitby (Cynthia Bourgeault). Do metody Modlitby 
usebrání uvádí sr. Teresie Hašanová.

Kontakt pro zájemce o uvedení do kontemplativní modlitby: fidest@hotmail.co.uk

RANNÍ CHVÁLY (Conventus Choralis)
Každý pátek se v 7.00 u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, 
proměnlivé společenství k chorální modlitbě ranních chval. 
Její těžiště spočívá v latinsky zpívaných žalmech. Po skončení 
(zhruba v 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro 
úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup 
zadním vchodem přes sakristii z průchodu do Klementina.
Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591

SPORTOVÁNÍ S LAzAREM
Vysokoškolské katolické hnutí na-
bízí možnost zasportovat si v klubu 
Lazar. Scházíme se každý čtvrtek 
v 19.00–21.00, v zimních měsících 
v tělocvičně ZŠ Umělecká v Holešo-
vicích a v létě na Letné. Na progra-
mu jsou týmové sporty – floorbal, 
basketbal a volejbal, případně i fot-
bal, v létě hlavně frisbee. Po sportu 
se může pokračovat třetím poloča-
sem v blízké hospůdce. Více infor-
mací na lazar.borec.cz, případně 
napište e-mail: info@lazar.borec.cz.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) je společenstvím vysokoškolských studentů, ale též 
absolventů a lidí jakkoli spojených s akademickým prostředím. Cílem společenství je poskytnout 
studentům zázemí během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování 
přátelství, vzdělávání a smysluplné využití volného času. 

VKH sídlí v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde se konají také pravidelné studentské mše 
ve středu od 19.00 s možností zpovědi nebo duchovního rozhovoru od 17.00. Kaplanem VKH je  
P. Samuel Prívara SJ.
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pondělí 6. prosince od 18.30 KOMENTOVANÁ PROCHÁzKA ŽIDOVSKOU PRAHOU

úterý 7. prosince od 19.00 EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Ve spolupráci se studenty pražských teologických fakult.

pondělí 13. prosince od 19.00 POVYK NA TÉMA ANTIKONCEPCE 
Kaplan pražských vysokoškoláků Samuel Prívara pokračuje ve svém minikurzu katolické morální 
teologie. Vždy jednou měsíčně. Zváni jsou nejen vysokoškoláci, ale každý, kdo má chuť se něco 
nového dozvědět.

středa 15. prosince od 17.30 ROzDÁVÁNÍ CUKROVÍ A zPÍVÁNÍ KOLED LIDEM BEz DOMOVA
Více informací najdete na webových stránkách, facebooku a instagramu VKH.

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ
Současný Kolínský klášter vznikl transformací exercičního domu, který do roku 2019 provozova-
li jezuité a na jehož chodu se podílela Akademická farnost a sestry karmelitky z Karmelu Edith 
Steinové. Centrum nově založila Česká křesťanská akademie pod záštitou Mons. Tomáše Halí-
ka. Jeho cílem je pokračovat v započatém díle a dále ho rozvíjet. Ředitelem centra se v létě stal  
Mgr. Oldřich Jirsa.

Kolínský klášter je místo pro ty, kteří hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí 
v rozvoji svého duchovního života. Nachází se na adrese Kutnohorská 26, Kolín. Cesta vlakem 
z Prahy trvá zhruba 40 minut. Program duchovních cvičení a přihlašovací formuláře najdete na 
webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

Kurz 473 Adventní rekolekce (3 dny)
2.–5. prosince 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tato adventní rekolekce je vhodná především pro ty, kteří se zajímají o prohloubení praxe kontem-
plativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po 
dohodě). Kurz probíhá v mlčení, specialitou tohoto termínu je přídavek praktických cvičení, která 
napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo 
v modlitbě).

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF Mudr. B. Peloušková.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 2340 Kč, na dvoulůžkovém 3750 Kč, na jednolůžkovém poko-
ji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Kurz 474 Adventní ztišení (3 dny)
9.–12. prosince 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Prodloužený adventní víkend zaměřený na kontemplativní modlitbu pro ty, kteří chtějí prožít 
předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je 
samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru. 
Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi.  

Doprovázejí jáhen Elva Frouz a J. Hála.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 2340 Kč, na dvoulůžkovém 3750 Kč, na jednolůžkovém 
5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.
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Kurz 475 Adventní rekolekce (3 dny)
16.–19. prosince 2021, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tato adventní rekolekce nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu 
v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován 
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také mož-
nost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti 
s exerciciemi.
Doprovázejí Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová. 
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 2340 Kč, na dvoulůžkovém 3750 Kč, na jednolůžkovém 
5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 477 Ignaciánské exercicie (6 dní) – anglicky
27. prosince 2021 – 2. ledna 2022, pondělí 18.00 až neděle 15.00
Tento kurz duchovních cvičení je určen pro doprovázející a pokročilé zájemce o ignaciánskou spi-
ritualitu a bude veden v angličtině. Nutná je tedy znalost základní angličtiny, instrukce budou 
podávány v anglickém jazyce, doprovázení bude možné i v češtině.
Doprovázejí Ch. Staab SJ a Samuel Prívara SJ.
Ceny kurzu jsou: na dvoulůžkovém pokoji 7500 Kč, na jednolůžkovém 10500 Kč. Na tomto kurzu 
jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

KARMEL EDITH STEINOVÉ

Po 19.00 Mše svatá + agapé
Předsedá Libor Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan Poříz / Jaroslav Suroviak OCD 
nebo Prokop Brož. Po mši je možné zůstat na čaj, kávu, drobné pohoštění 
podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích.

Po 20.00 Dialogy (u) karmelitek
Některé pondělky jsou zpestřeny návštěvou zajímavých osobností,  
které s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání.

Út 20.00 Tichá meditace online – odkaz na zoom v Pravidelných aktivitách

St 18.00 Mše sv. + tichá modlitba
Je možno se připojit už k nešporám, které jsou v 17.30.  
Eucharistii předsedá Petr Glogar OCD, Jan Kofroň a další hosté.

St 19.00 Večer duchovní četby: Oblak nevědění
Čteme a vedeme dialog nad knihou Oblak nevědění. Koná se jedenkrát měsíčně.

Karmel Edith Steinové je společenství sester karmelitek žijící kontemplativně apoštolským způso-
bem, který je otevřen těm, kdo chtějí sdílet některé jeho dimenze podle svých možností a životního 
zaměření. S kostelem Nejsvětějšího Salvátora je v současnosti Karmel spojen sestrami Denisou 
Červenkovou, Irenou Göbelovou a dvěma italskými sestrami.

Karmel se nachází na Jinonické 22 v Praze 5 – Košířích. Městskou hromadnou dopravou se na 
Karmel lze dostat tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol. Vystoupíte na zastávce Klamovka, dáte se první 
ulicí doleva a za 5 minut chůze jste u domu č. 22.
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Z KALENDÁŘE AKADEMICKÉ FARNOSTI

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 
(přítomnost kněží aktualizována na webu – sakristie).

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM

Úterý

17.30–19.30 Pravidelná zkouška scholy

19.00 Kurz základů víry

20.00 Tichá meditace online (viz program karmelitek)

Čtvrtek
16.30–18.00 Modlitba usebrání – Centering prayer (krypta)

19.00 Sportování s Lazarem (VKH, Tělocvična ZŠ Umělecká, P 7)

Pátek 7.00 Chorální ranní chvály (sakristie)

Ve vánočním období od 24. 12. do 2. 1. včetně se kromě nedělních a níže uvedených bohoslužeb 
nekoná žádný pravidelný program.

P. Petr Havlíček SJ, P. Jan Regner SJ a P. Pavel Pola OCD na věčných slibech sestry Ireny. 
 Foto: Martin Staněk 



ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ PROGRAM

ne 28. 11. 14.00, 20.00 1. neděle adventní
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík

út 30. 11. 18.00 Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ

Ne 5. 12. 14.00, 20.00
2. neděle adventní
Mše sv. se křtem dětí a Mikulášskou sbírkou na bohoslovce.
Celebruje Mons. Tomáš Halík

Út 7. 12. 18.00
Mše sv. – doprovodí Salvátorská schola roráty.
Celebruje P. Marek Orko Vácha
Duchovní pohotovost se nekoná.

St 8. 12. 19.30
Benefiční koncert Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy pod 
vedením Haiga Utidjiana pro Dům tří přání – Jakub Jan 
Ryba: Česká mše vánoční.

Ne 12. 12. 14.00, 20.00 3. neděle adventní
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík

Út 14. 12. 18.00 Mše sv. – celebruje P. Ondřej Salvet

St 15. 12.
19.00 Mše Vysokoškolského katolického hnutí (VKH) – celebruje 

Mons. Tomáš Halík

19.00 Film a spiritualita: Genesis, Městská knihovna

Ne 19. 12. 14.00, 20.00 4. neděle adventní
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík

Út 21. 12. 18.00 Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík

Pá 24. 12. 24.00 Půlnoční mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík
Vigilii doprovodí Capella Regia pod vedením Roberta Huga.

So 25. 12. 14.00 Mše sv. – Slavnost Narození Páně
Celebruje Mons. Tomáš Halík

Ne 26. 12. 14.00, 20.00 Mše sv. – Svátek Svaté Rodiny
Celebruje Mons. Tomáš Halík

VÝHLED NA LEDEN 2022

So 1. 1. 14.00 Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Celebruje Mons. Tomáš Halík

So 8. 1. 18.30
Benefice Salvátorské scholy pod vedením Josefíny Šišákové 
pro Dům tří přání – Jiří Pavlica: Missa brevis, Jiří Teml: 
Gaudete in Domino semper, Jaroslav Pelikán: Pastorella in E.
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