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Vážení a milí,
na počátku ledna se při bohoslužbách tradičně čítává prolog Janova evangelia. Počátek roku, 
počátek světa, Boží první i druhé vtělení. Nádherný hymnus na Boží blízkost, na skutečnost, že 
Bůh není potměšile skrytý za kulisami světa. 

Začíná takto: „Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. To bylo na 
počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“

Může nás uklidnit, že náš svět má smysl, je nesen Logem, Božím pořádajícím principem, vyslo-
vením, vydechnutím oživujícího slova. „Na počátku“ z prologu nám také připomene stejné „na 
počátku“ z knihy Genesis. Bůh stvořil ex nihilo, bez něj se ve světě nepohne ani molekula. Potud 
jistě konejšivé ujištění, že svět je v dobrých rukou, má vnitřní řád, země je hezké místo k životu. 
A tak to může zůstat. „Otče náš, jenž jsi na nebesích, zůstaň si tam. A my zůstaneme zase na zemi, 
která bývá tak hezká,“ píše Jacques Prévert v duchu jakéhosi „zarmouceného ateismu“ a chce si 
Bohu za všechny postěžovat, že se o nás nestará, je daleko, když jej nejvíce potřebujeme, je jako 
otec na věčné služební cestě.

Když však pokročíme v četbě prologu dále, dozvídáme se docela skandální věc, totiž, že „slovo 
se stalo tělem a přebývalo mezi námi“. Co? Ten všepořádající a možná trochu odtažitý Bůh – Logos 
se zapletl s hmotou, s masem, tělem (sarx) a vydal se do světa doslova po svých! Vzdálenost mezi 
člověkem a Bohem je navždy překlenuta. 

Proto má jistě smysl chránit přírodu, vše živé i neživé, vždyť je prodchnuto Božím slovem, Kris-
tem („skrze něho všechno je stvořeno“). Má smysl i pečovat o vztahy s lidmi, vždyť každý v sobě 
skrývá obraz Krista („cokoliv jste učinili…“). Hmota, tělo, vše nese pečeť Stvořitele a je to velmi, vel-
mi dobré. Jsme nositeli Boží DNA, chcete-li. To zakládá nejen Boží blízkost, ale i naši zodpovědnost. 

Je-li Bůh jen policista, soudce či nezaujatý voyer, pak ať si opravdu zůstane na svých nebesích 
a neplete se do našeho života, naše trápení i radosti stejně neponese s námi. 

V listě Filipanům však čteme: „Nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal 
na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, po-
nížil se a byl poslušný až k smrti.“ Tak to už je příliš, skandální odhalení Boží blízkosti – ohlášené 
v prologu – zašlo opravdu daleko. 

Mistr Eckhart, německý dominikánský mystik a dočasný obyvatel kláštera na místě našeho 
kostela, tuto blízkost formuloval tak, že „oko, kterým vidím Boha, je totéž oko, kterým Bůh vidí 
mne“. Při představě Boha coby policisty by se z toho jeden opravdu polekal! Ale vezmeme-li v potaz 
tento příměr, nedělí nás v podstatě ani ta sítnice či rohovka. „Bůh je nám bližší než naše vlastní 
srdce,“ dorazí nás Augustin. A teď se s tím nějak popasujte sami, dalo by se dodat. 

Počátek Janova evangelia je hymnem na Boha blízkého, na toho, který je u počátku nejen ves-
míru, ale i našeho života a našich rozhodnutí. Je to on, kdo vstupuje spolu s námi do všech obav 
i radostí nového roku, je to on, kdo se dívá našima očima.

Tedy radostný a inspirativní pohled na nový rok všem,
 Martin Staněk
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ROZHOVOR 
s Pavlem Šimáčkem

 ▶ U Salvátora působíš jako technický administrátor.  
Co všechno máš v kostele na starosti?

Všechno… ale to říkám jen z legrace. Jsem v podstatě kas-
telán, ale místo zámku mám kostel. Jak vyplývá z názvu 
pozice, jde především o technický stav našeho kostela. To 
je od střechy, aby nám přes ni nezatékalo, přes lampičku 
varhaníka, aby viděl do not, až po kryptu, kde je nutno zabránit vlhkosti a růstu nežádoucích, 
například dřevokazných hub.

Z jiných činností je možné zmínit koordinaci využívání přilehlých prostor kostela, zabezpečení slu-
žeb kostelníků, spolupráce s agenturou, která pořádá v našem kostele koncerty a jiné drobné úkony… 

Také velké liturgické slavnosti mi dávají možnost koordinovat, organizovat, zajišťovat – prostě 
udělat vše pro to, aby to šlapalo jako u vojenského regimentu. V nedávné minulosti jsme například 
měnili každý týden část sakristie na televizní studio, odkud se vysílaly přednášky KZV pro poslu-
chače sedící doma u monitorů. Tedy i díky pandemii přijímám nové technické výzvy.

 ▶ Co máš na práci v kostele nejradši a co je pro tebe naopak nejtěžší?

Nejraději mám prázdniny… dobrá, tak vážně. Mám rád celý kostel, celé Klementinum, výhled ze vrat 
kostela na Karlův most. Všechny ty obrazy, sochy, štuky, ten monumentální prostor… Takže je jed-
no, jestli vysávám prach na hlavě anděla nebo připravuji věci k liturgii – jsem rád, že to dělám tady.

Nejtěžší je asi vybrat, kterou část kostela budeme restaurovat či opravovat, protože prostředky 
k tomu určené mají svůj limit. Ale naštěstí tato rozhodnutí děláme společně s ostatními spolupra-
covníky, a když je třeba, tak i s konzultací odborníků.

 ▶ Jaká byla tvoje cesta k víře?

Dlouhá… ale především krásná, zajímavá a objevná. Tak třeba jsem několik let cvičil jógu, ale ne 
z pozice zdokonalování těla, ale z pohledu zdokonalení ducha. Stejně tak i u karate si můžeš vybrat 

Pavel Šimáček se narodil v Brně. 
Pracoval mimo jiné v armádním 
vrcholovém sportu. Jako člen 
speciálního útvaru Policie 
České republiky se snažil zbavit 
svět lumpů a meziná rodních 
loupežníků. Dosáhl hodnosti 
plukovníka. Nyní se snaží o to, 
aby se lidé mohli setkat s Bohem 
ve funkčním a krásném prostoru.
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cestu zdokonalení fyzické obratnosti, zdokonalení své sebeobrany, nebo třetí cestu – zdokonalení 
ducha. Tady jsem šel také touto cestou, a to až k reprezentaci ČR. A když se potom věnuješ Tchai-ťi 
Čchen mnoho let, je jasné, kam směřuješ – alespoň mně to takto vyplynulo – k víře.

Když jsem zjistil, i díky osobnímu setkání, že papež i dalajláma jsou docela fajn chlapíci, roz-
hodnul jsem se tomu jít naproti a začal jsem studovat teologické nauky na KTF UK. Kvůli časově 
náročné práci jsem dal jen dva semestry a také jsem zjistil, že toho nemusím znát tolik. Poté jsem 
se dopídil ke KZV v našem kostele, který mě nejen svým obsahem, přednášejícími, délkou, ale 
i spolustudenty nadchnul (například Olda Jirsa, o kterém jste si mohli číst v minulém čísle, byl 
můj „spolužák“ a mnoho jiných, se kterými se stále tu a tam potkáváme). Tedy takto jsem na své 
cestě víry učinil pečeť křtu u Nejsvětějšího Salvátora.

Děkujeme za rozhovor.

OHLéDNUTí

PASTORAČNÍ STATISTIKA 2021
V uplynulém roce bylo v naší farnosti pokřtěno 23 dětí a 51 dospělých. Svátost biřmování přija-
lo 49 dospělých. Sedm párů snoubenců si u nás slíbilo lásku, úctu a věrnost. Rozloučili jsme se 
s dvěma zesnulými.

PODĚKOVÁNÍ DOBRODINCŮM NAŠEHO KOSTELA
Děkujeme všem dárcům, kteří v loňském, již druhém covidovém roce přispěli na provoz farnosti. 
Velmi si toho vážíme a bez této podpory bychom se neobešli. Pokud jste od nás dosud neobdrželi 
poděkování a informace k vašemu daru, prosíme kontaktujte nás.

PODPOŘTE NÁS

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 z našich webových 
stránek: 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. 

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!

ZIMNÍ SBÍRKy
V prosincové Mikulášské sbírce na bohoslovce, kterou pořádalo Arcibiskupství pražské, se vybralo 
10 117 Kč. Děkujeme. Do 16. ledna je možné přispět do Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita 
Česká republika. Další sbírka pražského arcibiskupství proběhne 23. ledna v rámci neděle Božího 
slova.
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AKTUALITY

NOVÁ KNIHA MARKA ORKO VÁCHy O málO menší než andělé
Co je největším problémem naší doby? Molekulární biolog a katolický kněz 
Marek Orko Vácha odpovídá na tuto otázku v sedmi obrazech. „Za největší 
problém současné Evropské unie považuji, možná překvapivě a paradoxně, 
otázky kdo jsem, kdo jsme, kdo je člověk. Nikdy v dějinách nebyla odpověď 
důležitější než dnes. Podle odpovědi se budou psát zákony, podle odpově-
di se budeme chovat sobecky, nebo laskavě, podle odpovědi antinatalisté 
budou mít, nebo nebudou mít děti,“ píše.

NOVÁ REVUE SALVE – NÁSTUPCI SVATéHO DOMINIKA
Aktuální číslo vycházející jako příspěvek k jubileu 800. výročí smrti svatého 
Dominika přináší portréty tohoto světce a jeho nástupců ve vedení Řádu 
kazatelů. Jak se dílo „svatého kázání“, jehož služebníkem se Dominik stal, 
rozvíjí a naplňuje napříč staletími?

CO NÁS ČEKÁ

FILM A SPIRITUALITA – DRAZÍ SOUDRUZI!
Velký sál Městské knihovny, středa 5. ledna od 19.00

Provinční město na jihu SSSR, 1962. Lyudmila, oddaná úřednice komunistické strany a idealistická 
veteránka z druhé světové války, je metlou všeho, co vnímá jako protisovětský sentiment. Spolu 
s dalšími místními úředníky strany je zaskočena stávkou v místní továrně, které se účastní její vlastní 
dcera. Vzhledem k tomu, že se situace rychle vymkla kontrole, začala Lyudmila zoufale pátrat po 
své dceři tváří v tvář zákazům vycházení, hromadnému zatýkání a bezohledným pokusům úřadů 
zakrýt státní násilí. Její kdysi nezpochybnitelná víra ve stranickou linii je otřesena jejím rostoucím 
povědomím o lidských ztrátách, které tříští její povědomí o světu. 
Ve spolupráci s Akademickou farností Praha, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, PhD.
Rusko 2020, Andrej Končalovskij, české tit., 120 min., od 15 let.
Vstupné 100 Kč. 

BENEFICE SALVÁTORSKé SCHOLy
sobota 8. ledna od 18.30

Sbormistři Josefína Šišáková a Filip Rajnoch nacviči-
li se Salvátorskou scholou Missu brevis Jiřího Pavlici, 
skladbu Jiřího Temla Gaudete in Domino semper, která 
vychází z rorátů, a Pastorellu in E Jaroslava Pelikána.

Výtěžek z benefičního koncertu Salvátorské scholy 
poputuje k neziskové organizaci Dům tří přání, která 
pomáhá dětem a rodičům v obtížných životních situa-

cích. Organizace provozuje v Praze několik krizových center, například Dům Přemysla Pittra.
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MAREK ORKO VÁCHA – KRÁČET SPOLEČNĚ
Kostel Panny Marie Vítězné, středa 12. ledna od 19.00
V rámci přednáškového cyklu Člověk v dialogu zavítá do kostela Panny Marie Vítězné, tedy k Praž-
skému Jezulátku, náš farní vikář Marek Orko Vácha. Tématem jeho přednášky i celoročního cyklu 
je společné kráčení.

PALACHŮV TÝDEN / MŠE SV. SE VZPOMÍNKOU NA JANA PALACHA 
„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.“ 
V rámci 53. výročí od oběti Jana Palacha proběhnou v naší farnosti dvě akce: 

Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha v neděli 16. ledna od 20.00 hodin.  
Celebruje Mons. Tomáš Halík. 

Výstava o Janu Palachovi – instalována v kostele od 16. ledna do 30. ledna 2022.  
Více na www.janpalach.cz.

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 Sylvii Křížové za jejich službu 
v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.

TICHÁ MEDITACE STÁLE POUZE ON-LINE
Každé úterý ve 20.00 probíhá on-line tichá meditace se sestrami karmelitkami a jejich přáteli. 
Připojit se můžete před 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.

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 T. 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.
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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.

RANNÍ CHVÁLy (COnventus ChOralis)
Každý pátek se v 7.00 u Nejsvětějšího Salvátora schá-
zí 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 před-
chozího 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 
19.00–21.00 v zimě v tělocvičně ZŠ 
Umělecká v Holešovicích a v létě na 
Letné. Na programu jsou týmové 
sporty florbal, basketbal a volej-
bal, případně i fotbal, v létě hlavně 
frisbee. Po sportu se může pokra-
čovat třetím poločasem v blízké 
hospůdce. 

Více informací na lazar.borec.cz, 
případně napište e-mail: info@lazar.borec.cz.
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Z tříkrálového požehnání našich dveří.   Foto archiv farnosti

Z benefičního koncertu Sboru a orchestru UK, dirigent Haig Utidjian.   Foto Tomáš Princ
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Z benefičního koncertu Sboru a orchestru UK.   Foto Tomáš Princ
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VYSOKOŠKOLSKé KATOLICKé HNUTí
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) je společenstvím vysokoškolských studentů, ale též 
absolventů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. 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 Svatého 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.

PRAVIDELNé AKTIVITy

po 19.00 Pondělní Vysokoškolský klub (PoVyk), jednou měsíčně
10. ledna přednáška Samuela Prívary Předmanželské soužití

út 19.00 Společenství ÚTES, jednou za 14 dní, tentokrát 18. ledna

st 19.00 Studentská mše, každý týden, kostel sv. Ignáce

čt 19.00 Sportování s Lazarem, každý týden
tělocvična ZŠ Umělecká nebo Letenská pláň

Dále zveme na:
•  bruslení na Letné v úterý 11. ledna od 18.30,
•  výlet z cyklu CHODÍME S JEZUITy v sobotu 29. ledna,
•  filmový večer v pondělí 31. ledna.
Více informací na webových stránkách, facebooku a instagramu VKH.

KOLíNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNíCH CVIČENí
Vznikl transformací exercičního 
domu, který do roku 2019 provozo-
vali jezuité a na jeho chodu se po-
dílela Akademická farnost a sestry 
karmelitky z Karmelu Edith Steino-
vé. Centrum nově založila Česká 
křesťanská akademie pod záštitou 
Mons. Tomáše Halíka. 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, kdo 
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 čtyřicet minut. Program duchov-
ních cvičení a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.
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Kurz 479 Kontemplativní exercicie (5 dní)
25.–30. ledna 2022, úterý 18.00 až neděle 15.00
Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, 
kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne 
čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu je 
společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor 
s doprovázejícím, několik promluv zaměřených na praxi kontemplace, během exercicií se zacho-
vává mlčení. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.

Doprovázejí P. Pavel Pola OCD a jáhen Elva Frouz.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3900 Kč, na dvoulůžkovém 6250 Kč, na jednolůžkovém 
8750 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kurz 501 Sádhana (4 dny)
9.–13. února 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost 
je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvě-
domění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella. Kurz nebude 
probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. 
Zároveň se již během kurzu budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, 
procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního 
doprovázení na vyžádání.

Doprovází učitel meditace Šimon Grimmich a Eva Hrubá.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3120 Kč, na dvoulůžkovém 5000 Kč, na jednolůžkovém 
7000 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 Kurz 503 Víkend mezi duší a Duchem (3 dny)
24.–27. února 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě 
a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psy-
chodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad 
výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen 
i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.

Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.
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 dvoulůžkové pokoje.

 Kurz 504 Postní kontemplativní exercicie (4 dny)
2.–6. března 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, 
kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne 
čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu je 
společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor 
s doprovázejícím, několik promluv zaměřených na praxi kontemplace, během exercicií se zacho-
vává mlčení. Kurz vychází z metody Jana Šedivého.
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Doprovázejí katolický jáhen Elva Frouz a Jaromír Veselák.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3120 Kč, na dvoulůžkovém 5000 Kč, na jednolůžkovém 
7000 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 Kurz 505 Úvod do ignaciánských duchovních cvičení (3 dny)
10.–13. března 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní meditace,
examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou nebo 
žádnou zkušenost a absolventům kurzu Úvod do modlitby. Kurz je určen těm, kteří se chtějí se-
známit se světem exercicií, nastartovat či prohloubit duchovní život.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a P. Jan Regner SJ.
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 dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

 Kurz 506 Nebeský žebřík (3 dny) 
17.–20. března 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Jákobův žebřík, který vede z nebe k lidem a od lidí k Bohu, inspiroval jak západní, tak východní 
křesťanskou spiritualitu a ikonografii. V pravoslaví patří do postní doby četba Nebeského žebříku 
od sv. Jana Klimaka. Tato duchovní obnova zahrne ignaciánskou meditaci s biblickým textem, 
meditaci s texty sv. Jana Klimaika a Petre Tutea, s ikonami nebeského žebříku i Ježíšovu modlitbu.
Doprovázejí teoložky a duchovní Ivana Noble a Kateřina Bauer.
Ceny 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 507 Postní rekolekce: Tělo v modlitbě (3 dny) 
24.–27. března 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby 
a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontempla-
tivní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou 
tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace 
(jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě).
Kurz doprovází Denisa Červenková CSTF a fyzioterapeutka a neuroložka MUDr. B. Peloušková.
Ceny jsou: na třílůžkovém pokoji 2340 Kč, na dvoulůžkovém 3750 Kč, na jednolůžkovém 5250 Kč. 
Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

 Kurz 508 Víkend pro komunitu (3 dny)
1.–3. dubna 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tento prodloužený víkend je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří 
chtějí dobře prožít velikonoční čas. Nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci a prostor 
pro skupinovou interakci. Těšíme se na vás!
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 509 Víkend mezi duší a Duchem II  (3 dny)
7.–10. dubna 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Navazující rekolekce základního kurzu mezi duší a Duchem a předpokládá se tedy účast na zá-
kladním kurzu. Prohloubení dalšího sebepoznání osobnosti, ke kterému budou použity nové 
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psychodiagnostické metody (např. enneagram). V interaktivní skupinové i individuální práci nad 
výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen 
i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. 
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.
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 510 Velikonoční kontemplativní exercicie podle Franze Jalicse (6 dní)
12.–18. dubna 2022, úterý 18.00 až pondělí 15.00
Praktický i teoretický kurz kontemplativní modlitby podle France Jalicse pro všechny zájemce 
o kontemplativní modlitbu. Součásti kurzu je nabídka individuálního doprovázení a zácvik do 
metody. Výhodou, ale ne podmínkou je absolvování některého z úvodních kurzů do kontemplace 
nebo modlitby.
Doprovází P. Samuel Prívara SJ a jáhen Miloš Hrdý.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 4680 Kč, na dvoulůžkovém 7500 Kč, na jednolůžkovém 
10 500 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

 KARMEL EDITH STEINOVé
Karmel Edith Steinové je společenství sester karmelitek 
žijící kontemplativně apoštolským způsobem, který je 
otevřen těm, kdo chtějí sdílet některé jeho dimenze podle 
svých možností a životního zaměření. Karmel se nachází 
na Jinonické 22 v Praze 5 – Košířích. Městskou hromad-
nou dopravou se na Karmel lze dostat tramvají č. 6, 9, 10 
směr Motol. Vystoupí se na zastávce Klamovka, první uli-
ce vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22).

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.

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 on-line – 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.

19.00
Večer duchovní četby: Oblak nevědění
Čteme a vedeme dialog nad knihou Oblak nevědění.  
Koná se jedenkrát měsíčně, tentokrát 12. ledna.
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FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitánů, otevřeným pro veřejnost. Nabízí duchovní a vzdělávací 
program i možnost jen tak pobýt na místě, kde se po staletí protínala horizontála hmoty s vertikálou 
ducha. Fortnu najdeme na Hradčanském náměstí 3.

BĚžNÝ PROgRAM (OD 17. 1.)

Út
8.00 Ranní meditace.

9.30 Minimeditace – pro rodiče s malými dětmi.

St 18.00 Cestou z práce – meditace v tichu nebo nad texty žalmů.

ROZPUSTIT žAL
úterý 18. ledna – středa 19. ledna
Až vědomé rozloučení se s traumaty minulosti nám umožňuje zahájit proces hojení. Workshopem 
pro ženy provází Petr Glogar a Bohdan Fuka.  

VEČER V KRUHU – SAMOTA
úterý 25. ledna v 19.00
Cyklus setkání nad bolavými tématy současnosti. Koná se pravidelně poslední úterý v měsíci. 

KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND S JEžÍŠOVOU MODLITBOU
3.–6. února
Třídenní duchovní cvičení. Doprovází Kateřina Bauer. 
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DOMINIKÁNSKÁ 8
Dominikánská 8 je místo vzdělání a kultury při dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze. 
Akce D8 se konají v barokním refektáři. Vstup z Jilské 5 nebo Jalovcové 2.

TOMÁŠ AKVINSKÝ: O STVOřENÍ ČLOVĚKA
středa 12. ledna v 19.30 
Viděl první člověk Boha? Měl vědění všeho? A vládu nade vším stvořením? Je člověk opravdu vr-
cholem tělesného světa? Nebo duchovní bytostí existující v těle? – Možná nám takovéto ohlížení 
za ztraceným rájem z pera člověka 13. století může připadat pošetilé. Ale třeba nám něco řekne 
o nás samých. O našem životě tady a teď, o vztahu k Bohu, k druhým lidem a ke světu. A o našem 
povolání, našem cíli… 
Traktát Teologické sumy o stvoření člověka (STh I, q. 90–102) nám představí Tomáš Machula.

NOVÝ ROK S HAyDNEM
pondělí 17. ledna v 19.30 
Před 60 lety byl v Čechách znovu nalezen a premiérován téměř dvě století nezvěstný Haydnův 
violoncellový koncert, velké dílo vídeňského skladatele. Sváteční punc pozdně novoročního kon-
certu, na kterém toto výročí připomeneme, zajistí i další velká jména na programu: Antonio Vivaldi 
a Antonín Dvořák.
Martinů Strings Prague pod vedením Jaroslava Šonského. Tomáš Jamník – violoncello.
Vstupné dobrovolné – doporučená výše 150 Kč. Pro vstup na koncert platí aktuální protipande-
mická pravidla (dokončené očkování, potvrzení o prodělané nemoci).

ZÁPADNÍ INDIVIDUALISMUS?
čtvrtek 27. ledna v 19.30
Papež František se ve svých encyklikách často kriticky vyjadřuje o západním individualismu.  
Co to je západní individualismus? Kde se bere? Je na něm jen všechno špatně, nebo může vnášet 
do světa i něco dobrého? Jak souvisí s tím, na co se v evropské kultuře klade důraz?
Debata Revue Salve. Hosté: Petr Kratochvíl, Tereza Matějčková, Tomáš Petráček. Moderuje Petr 
Fischer. 
Petr Kratochvíl je politolog a teolog. Tereza Matějčková je filosofka a vysokoškolská pedagožka. 
Tomáš Petráček je katolický teolog, kněz a církevní historik. 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezisková organizace, která chce v křesťanském duchu po-
máhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Jejím prezidentem 
je Mons. Tomáš Halík. Akademie sídlí v pražských Emauzích a má řadu aktivních místních skupin.

úterý 11. ledna v 18.00 Podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu

Modlitební večer pořádá ekologická sekce ČKA. Kázání: Pavel Černý, hudba: Jan Knížek.



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 webových stránkách – sakristie).

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROgRAM

úterý

17.30–19.30 Pravidelná zkouška scholy.

19.00 Kurz základů víry.

20.00 Tichá meditace on-line (viz program karmelitek).

čtvrtek
17.00–18.30 Modlitba usebrání – centering prayer (krypta).

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

pátek 7.00 Chorální ranní chvály (sakristie).

DALŠÍ PROgRAM – LEDEN 2022

sobota 1. 1. 14.00 Novoroční mše sv., celebruje Mons. Tomáš Halík,  
možnost prohlídky betléma.

středa 5. 1. 19.00 Film a spiritualita: Drazí soudruzi!, Velký sál Městské knihovny.

sobota 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.

neděle 9. 1. 14.00
20.00

Svátek Křtu Páně, mše sv celebrují S. Prívara (14.00)  
a T. Halík (20.00), slavnostní svěcení křídy.

pondělí 10. 1. 19.00 VKH – Samuel Prívara: Předmanželské soužití.  
Družinský sál při kostele sv. Ignáce.

neděle 16. 1. 20.00 Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha, celebruje Mons. Tomáš 
Halík.
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