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Vážení a milí,
vstupujeme do suchého měsíce února, do indiánského měsíce hladu. Čekají nás Hromnice  
i Valentýn. Z hlediska liturgického roku se nacházíme v liturgickém mezidobí – v době rozkro-
čené mezi dobu vánoční a postní. Ticho mezičasí. A přesto do něj zaznívá několik kázání a po-
naučení, Ježíšovo jasné, průzračné slovo, jak jej zachytilo Lukášovo evangelium. Představuji 
si často při četbě nejrůznějších církevních dokumentů, jak by to vypadalo, kdyby Ježíš hovořil 
jazykem dnešních pastýřských listů či kázání. Tak například – Ježíš vystoupil na horu, posadil 
se a promluvil k zástupům: „Ovládání pudovosti rozumem a svobodnou vůlí bezpochyby uklá-
dá askezi, aby citové projevy manželského života byly v souladu s řádem a aby zvláště byla 
zachována periodická zdrženlivost.“ Anebo když uzdravil slepého, vstoupil do chrámu a zvolal:  
„Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné 
výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co 
se nesmí říkat.“ 

Namísto toho o sedmé neděli slyšíme: „Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebu-
dete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ A o týden později: „Každý strom se pozná 
po vlastním ovoci“. „Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro… Jeho ústa 
mluví to, čím přetéká srdce.“ Anebo o neděli šesté v mezidobí: „Blahoslavení, kdo nyní pláčete, 
neboť se budete smát. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni.“ (Kéž by to 
indiáni v únoru věděli!) 

Jsou to slova, která stojí za to nejprve slyšet nebo číst (lectio), rozjímat o nich (meditatio) 
nebo je dokonce mnohokráte přežvykovat jako skot, předkládat je v osobním niterném dialogu 
Bohu (oratio) a nechat si také prostor ticha na Boží odpověď (contemplatio). 

Kdo v tomto postupu poznal starou dobrou mnišskou metodu práce s biblickým textem, 
zvanou lectio divina, pochopí, že pracovat se takto dá kromě Božího slova s běžnými situacemi 
našeho života, a snad i se znameními času. U kontemplace, u onoho opalování se v Božím 
světle, by se zajisté dalo skončit, ovšem následuje velmi důležitý dodatek, apendix, zvaný actio: 
sestoupit ze své soukromé hory Tábor do světa a podle toho jednat. 

Pokud se nám přitom stane to, co apoštolům: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme 
nechytili,“ je tu ještě možnost si nejen o páté neděli říct: „Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Zajet 
více na hloubku a zkusit to ještě jednou, a ještě jednou, a ještě…

 Martin Staněk
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ROZHOVOR 

s Petrem Vacíkem SJ 

 ▶ Je tomu již rok, co jsi byl odvelen z pozice kaplana u Nej-
světějšího Salvátora do Říma a působíš jako vedoucí čes-
ké sekce Vatikánského rozhlasu. Jak můžeme sledovat 
tvoji práci, daří se ti tam vnést nový vítr. Co tato práce 
konkrétně obnáší a co dál plánuješ?

Novým větrem ve Vatikánu je ve skutečnosti papež František. 
My jsme jenom takové kanály, kterými tento závan Ducha prou-
dí dál. Naším úkolem je překládat a zprostředkovávat jeho texty 
a ostatní výstupy tak, aby byly k dispozici v češtině, nakolik je 
to v silách malé redakce zaměřené na udržování malého zpra-
vodajského webu a kratičkého denního vysílání. Výsledky naší 
práce můžete vidět na webu vaticannews.va.

Plánuju pokračovat tak dlouho, jak dlouho to po mně bude 
žádáno. Rád bych také ještě víc rozšířil seznam externích 
autorů, kteří přispívají svými komentáři. Bylo by možné také 

Petr Vacík (1977) konvertoval 
a přijal křest na střední škole. 
Vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou 
v Praze. V roce 2000 vstoupil  
do jezuitského řádu.  
Po noviciátě studoval 
v Mnichově, Římě a Berkeley. 
V roce 2010 přijal u Salvátora 
kněžské svěcení. V letech 
2011–2020 působil jako kaplan 
Akademické farnosti Praha 
a ředitel kolínského kláštera. 
Od roku 2021 je ředitelem 
České sekce Vatikánského 
rozhlasu.

P. Petr Vacík SJ s P. Pavlem Polou OCD ve Svatopetrském chrámu. Foto: archiv Petra Vacíka
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začít se více věnovat multimediálnímu materiálu nebo sociálním sítím, zatím to však překračuje 
možnosti tak malého týmu.

 ▶ V Římě jsi již před lety ve Vatikánském rozhlasu působil – jak se vlastně žije českému je-
zuitovi v Římě? Jaká je ta „římsko“-katolická církev zblízka?

Ze svého pokoje se doslova dívám papeži do oken. Když chci lépe slyšet, co říká z okna své pracovny 
lidem shromážděným dole na náměstí, tak jenom vyjdu do zahrady před mými okny. Původně 
to byla zahrada Neronovy babičky, kam za ní jezdil na víkendy, a nakonec tady měl vilu on sám. 
Za ty roky, kdy jsem v Římě nebyl, se toho moc nezměnilo. Itálie má zcela jiný rytmus než střední 
Evropa. Zatím se mi daří se tomu přizpůsobit a učit se trpělivosti. Kontrast se zapšklým českým 
prostředím je asi ještě větší než byl před patnácti lety.

Žiju v nesmírně mezinárodní komunitě několika desítek jezuitů, z níž většina pracuje ve Vatiká-
nu. Jsou tu lidé od pětadvaceti do sta let. Od mladých jezuitů, kteří ještě nestudovali ani teologii, 
až po kardinála. Jsme z desítek zemí a mluví se tu desítkami jazyků. Tahle různost přístupů a kultur 
se dá zvládnout jenom s velkou dávkou vnitřní svobody. Ne každý to vydrží. V tomto smyslu je 
průprava ze salvátorské farnosti vynikající výbavou.

 ▶ Víme, že rád a velmi dobře fotografuješ, v kolínském klášteře jsi dokonce vypaloval vlastní 
keramiku a staral se o velkou zahradu. Máš ještě čas na některé své záliby? 

Na fotografii mám nyní času nejméně. Momentálně ani nemám přístup do temné komory. Zahradu 
máme nádhernou s výhledem na celý Řím, až na obzor se zasněženými horami. Ale prostor zahrady 
spíš používám, než bych se o něj staral. Na zahradě je stará budova bývalé astronomické obser-
vatoře, kde jsme si s kolegou Korejcem zřídili keramickou dílnu. V Římě je také vynikající možnost 
procházek a dá se vyjet za město do přírody. U moře jsem za 35 minut. Takže se snažím promořovat.

 ▶ Co je pro tebe momentálně v Římě nejzajímavější?

Jednoznačně papež František. Zároveň sám prožívám období duchovně nesmírně zajímavé. Všech-
ny ostatní věci můžou být zajímavé, inspirativní, krásné nebo i podivné. Ale žít v době papeže 
Františka je nesmírně občerstvující. Jako jezuita mám i ono zvláštní pouto s jakýmkoli papežem 
nezávisle na tom, že současný papež je náhodou také jezuitou. Takže pracovat pro papeže přímo je 
pro jezuitu jaksi přidaná hodnota. Rozhodně to je posilující a poučné. Ve Vatikánu jsem také potkal 
spoustu velmi kvalifikovaných lidí s dobrým úsudkem, o který se často opírám. Je to povzbudivé. 
Všechny u Salvátora tedy zdravím, jak se zde říká, zpod prahů apoštolských.

� A�my�děkujeme�za�rozhovor�a�přejeme�vše�dobré�do�Vatikánu.

OHLéDNUTí 

TRADIČNÍ BENEFICE – REKAPITULACE A PODĚKOVÁNÍ
V našem kostele proběhly v adventu a po Novém roce dva tradiční benefiční koncerty. Orchestr 
a sbor Univerzity Karlovy pod taktovkou Haiga Utidjiana zahrál Českou�mši�vánoční�Jakuba Jana 
Ryby a Salvátorská schola pod vedením Josefíny Šišákové zazpívala skladby Jiřího Pavlici, Jiří-
ho Temla a Jaroslava Pelikána. Výtěžek z obou koncertů šel na pomoc dětem a rodičům v krizo-
vých životních situacích, kterým pomáhá nezisková organizace Dům tří přání. Celkem se vybralo  
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rekordních 51 032 korun. Děkujeme všem, kdo přispěli. Videozáznamy obou koncertů jsou stále 
k vidění na našem YouTube kanálu youtube.com/salvatorskafarnost. Za stream děkujeme Adamu 
Kubieňovi a manželům Kundrátovým.

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!

AKTUALITY
NOVÁ REVUE SALVE – ČÍST PÍSMO
Jak dnes číst Písmo, aby právě ke mně tady a teď promlouvalo? Jak mu 
porozumět a číst ho ve světle víry? Jak zachovat pozornost a bdělost, odva-
hu a pokoru tváří v tvář přicházejícímu Slovu? Nové číslo teologické revue 
Salve by chtělo inspirovat a znovu povzbudit k setkávání s Božím slovem.

RANNÍ MODLITBy S PÍSMEM
Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) nově zavedlo středeční ranní modlitby s Písmem: „Budeme 
číst a rozjímat nad texty z Bible. Chceme vytvářet živé společenství okolo Pána Ježíše. Z Písma 
a ze společného času na skupince chceme čerpat posilu a moudrost do duchovního i do běžného 
života.“ Modlitby probíhají každou středu v 10.00 na faře u kostela sv. Ignáce.

CO NÁS ČEKÁ
FILM A SPIRITUALITA – HRDINA
Městská knihovna, středa 2. února od 19.00
Drama, kterým se Farhadi vrací k íránskému prostředí, vypráví příběh Rahima, který se dostal do 
vězení za nesplacený dluh. Během dvoudenní propustky společně se svou tajnou přítelkyní vy-
myslí plán, jak přesvědčit věřitele, aby mu dluh odpustil. Plán se však vymkne kontrole a události 
naberou překvapivý a velmi rychlý spád. Farhadi v rozhovoru pro Variety v Cannes řekl, že námět 
ke scénáři pochází z jeho pozorování íránské společnosti v éře sociálních médií. Ve spolupráci 
s Akademickou farností Praha uvádí Lukáš Jirsa.
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Z benefice salvátorské scholy. Mgr. Miroslava Flemrová, ředitelka neziskové organizace Dům tří 
přání. Screenshot z videozáznamu

Z benefičního koncertu salvátorské scholy. Screenshot z videozáznamu
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Z benefice salvátorské scholy. Sbormistryně Josefína Šišáková. Screenshot z videozáznamu

Partie ze Salvátora.  Foto: M. Staněk
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POPELEC UMĚLCů
Ve středu 2. března od 19.00 bohoslužba s udílením popelce. Celebruje a promluví Mons. Tomáš 
Halík.

Další program bude s ohledem na epidemiologickou situaci upřesněn. 

CyKLUS O MANžELSTVÍ 2022  duben–květen

I pro letošní rok avizujeme přednášky Cyklu o manželství, který je koncipován jako společná pří-
prava snoubenců ke svatbě, a je tedy určen pouze párům. Budeme doufat, že po dvou letech bude 
kurz opět naživo, v sakristii našeho kostela. Začínáme v pondělí 25. dubna, poslední přednáška 
proběhne 30. května. Čas přednášek bude ještě včas upřesněn, začínat se bude v rozmezí mezi 
18.00–19.30, přednáška trvá devadesát minut. Na farních webových stránkách se v nejbližší době 
budou páry moci registrovat pomocí on-line formuláře. Mezi letošními přednášejícími jsou opět 
Marek Orko Vácha, Michal Petr, Alice Derflová a Martin Staněk. Z přípravy je možné získat certifikát.

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 knihov-
nickou službu. 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.
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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: centeringprayerpraha@gmail.com.

SALVÁTORSKÁ SCHOLA
Salvátorská schola působí v na-
šem kostele od podzimu 1990 
a pravidelně doprovází úterní 
bohoslužby, pořádá benefiční 
koncerty a příležitostně vystu-
puje také mimo domovskou 
farnost. Zpívá duchovní hudbu 
od středověku po současnost, 
včetně skladeb vlastních au-
torů. 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 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.

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. 
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VKH sídlí v prostorách jezuitské fary při 
kostele Svatého Ignáce na Karlově ná-
městí, kde se konají také pravidelné stu-
dentské mše ve středu od 19.00 s možností 
duchovního rozhovoru nebo zpovědi od 
17.00. Využívá také prostory Studentského 
centra v Sabinově 4 na Žižkově. Kaplanem 
VKH je P. Samuel Prívara SJ.

PRAVIDELNé AKTIVITy

po 19.00 Pondělní Vysokoškolský klub (PoVyk), jednou měsíčně, tentokrát 
28. února na téma: Sociální nauka církve.

út 19.00 Společenství ÚTES, jednou za 14 dní (1. a 15. února).

st

8.15–8.50 Ranní modlitba s Písmem.

17.00 Možnost duchovního rozhovoru nebo zpovědi, každý týden, místnost 71 
na faře u kostela sv. Ignáce.

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

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

pláň.

19.00 Taneční večery ve Studentském centru, každý týden.

Mimořádné akce:
úterý 8. února – společné bruslení na Pankráci,
pondělí 21. února – adaptační večer pro všechny nováčky ve VKH Praha,
sobota 26. února – výlet z cyklu Chodíme s jezuity.

KOLíNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNíCH CVIČENí
Vznikl transformací exercičního domu, který do 
roku 2019 provozovali jezuité a na jeho chodu se 
podílela Akademická farnost a sestry karmelitky 
z Karmelu Edith Steinové. Centrum nově zalo-
žila Česká křesťanská akademie pod záštitou  
Mons. Tomáše Halíka. Jeho cílem je pokračovat 
v započatém díle a dále ho rozvíjet. Ředitelem 
centra se v létě 2021 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 duchovních cvičení a přihlašovací formuláře najdete 
na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.
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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. 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.
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 seznámit 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.
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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 jak 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
Rekolekce navazující na základní Kurz mezi duší a Duchem, jehož absolvování se předpokládá. 
Prohloubení dalšího sebepoznání osobnosti, ke kterému budou použity nové 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 zpět-
nou 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 (nikoli podmínkou) je absolvování některého z úvodních kurzů do kontemplace 
nebo modlitby.
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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 karme-
litek 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 – Koší-
řích. Městskou hromadnou dopravou se na Karmel 
lze dostat tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol. Vystoupí se 
na zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická 
(za pět minut chůze jste u domu čp. 22).

po

19.00

Mše svatá + agapé
Předsedá Libor Ovečka SDB, 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 16. února.

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

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.
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KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND 
S JEžÍšOVOU MODLITBOU
3.–6. února
Třídenní duchovní cvičení.  
Doprovází Kateřina Bauer.

BLAžENÁ ON-LINE
7. února od 20.00
Pondělky pro ženy. Prostor pro spo-
lečné povídání, ticho a tvoření. Sku-
pina je otevřená, kdokoli se může při-
dat. První pondělky v měsíci on-line, 
další pondělky v měsíci na Fortně. K setkání zvou Martina Horáčková a Hanka Říhová.

ÚNOROVé SETKÁNÍ CHLAPů NA FORTNĚ
14. února od 19.00
Kráčíme životem, měníme se z chlapců v muže a z mladých mužů ve zralé muže. Na této pouti 
je dobré jít občas společně s jinými a části své cesty s někým sdílet. K setkání zve Pavel Hrdina.

TVOŘIVÁ DÍLNA: SEBEVĚDOMÍ
14. a 21. února od 19.30 do 21.00
Je vědomí sebe totéž co sebevědomí? Budeme společně tvořit a ptát se, co to znamená pro každou 
z nás. Doprovázejí Jana Šamánková a Michaela Lifková.

VEČER V KRUHU: KONFLIKT
22. února od 19.00
Prožil jsem někdy nesmiřitelný konflikt? Jak prožívám vnitřní konflikty a kdy se hádám sám se 
sebou? Jsem v konfliktu s něčím nebo s někým v církvi? Přel jsem se někdy s Bohem? Podstatná 
témata otevíráme v kruhu, který naslouchá. Zveme vás do něj, abyste naslouchali ostatním a po-
dělili se o svoje osobní zkušenosti.

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.

PROHLOUBIT DEMOKRACII / JAK DÁT HLAS TĚM, KTEŘÍ HO NEMAJÍ?
3. února od 19.30
Debata revue Salve, barokní refektář (vstup z Jalovcové 2).
Po letošních parlamentních volbách se může zdát, že problém populismu ztratil na aktuálnos-
ti. Nespokojenost, která žene část voličů do náruče populistických stran, však pravděpodobně 
mávnutím kouzelného proutku nezmizela. Jak prohloubit demokracii, aby zohledňovala zájmy 
a potřeby všech občanů?
Hosté: Stanislav Balík, Pavel Barša, Anna Pospěch Durnová. Moderuje Petr Fischer.
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SERVAIS PINKAERS: CESTA zA šTĚSTÍM
8. února od 19.30
Dominikánský knižní salon, foyer barokního refektáře (vstup z Jilské 5).
Všichni chceme šťastně žít. Co je však pravé štěstí a kde ho hledat? Na cestu za štěstím vytyče-
nou samotným Bohem v Horském kázání – cestu blahoslavenství – nás uvede Servais Pinckaers. 
Odvážíme se uvěřit slovu toho, jenž řekl: „Blahoslavení…“ a může nám jako by průlomem ve zdi 
otevřít cestu ke štěstí?
Dominikán Servais Pinkaers (1925–2008) byl významný belgický teolog. Jeho knihu Cesta�za�štěstím�
vydalo nakladatelství Krystal OP. Moderuje Irenej Šiklar OP.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezisková 
organizace, která chce v křesťanském duchu 
pomáhat rozvoji svobodné české společnosti 
na poli kultury, politiky a ekonomie. Jejím 

prezidentem je Mons. Tomáš Halík. Akademie sídlí v praž-
ských Emauzích a má řadu aktivních místních skupin.

HRANICE SVOBODy PROJEVU z POHLEDU PRÁVA
31. ledna v 19.30
Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Kolejní 4.
Střet dvou ústavně zakotvených práv – svobody projevu 
a ochrany osobnosti. Co mohu a nemohu prezentovat ve 
veřejném prostoru. Kde jsou hranice přípustné kritiky?
Přednáší JUDr. František Vyskočil.

zIMNÍ šKOLA FILOSOFIE VýCHOVy
31. ledna – pátek 4. února
Týdenní cyklus on-line přednášek, které se konají vždy odpoledne od 14.00 do 16.00.

pondělí 31. 1. Přivítání účastníků,
Anna Hogenová: K problému uvlastnění.

úterý 1. 2. Peter Kondrla: Filozofia výchovy za hranicou metafyziky.

středa 2. 2. Lukáš Jeník: Aischylos a homo tragicus.

čtvrtek 3. 2. Rastislav Nemec: O umení čítať podľa Huga zo sv. Viktora.

pátek 4. 2.
Veronika Blažek Iňová: Od krásy k pravdě – teologická estetika Hanse 
Urse von Balthasara jako inspirace pro současnou náboženskou edukaci, 
rozloučení.



Z KALENDÁŘE AKADEMICKé FARNOSTI

BOHOSLUžBy A DUCHOVNÍ SERVIS

neděle 14.00, 20.00 Mše sv.

úterý

17.15–17.45 Duchovní pohotovost (P. Samuel Prívara SJ – věž).

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 – vchod sakristií).

PRAVIDELNý TýDENNÍ PROgRAM

úterý 17.30–18.00
19.00–19.30 Výpůjční doba salvátorské knihovny.

úterý

17.30–19.30 Zkouška scholy.

19.00 Kurz základů víry.

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

čtvrtek 16.30–18.00 Modlitba usebrání – centering prayer (krypta).

pátek 7.00 Chorální ranní chvály (sakristie).

DALšÍ PROgRAM V LITURgICKéM MEzIDOBÍ – ÚNOR / BŘEzEN 2022

úterý 1. 2. 18.00 Předvečer svátku Uvedení Páně do chrámu, mši sv. celebruje 
Mons. Tomáš Halík.

středa 2. 2. 19.00 Film a spiritualita: Hrdina, velký sál Městské knihovny.

neděle 6. 2. 14.00
20.00

5. neděle v mezidobí, mše sv. celebrují P. Ondřej Salvet (14.00) 
a Mons. Tomáš Halík (20.00).

neděle 13. 2. 14.00
20.00

6. neděle v mezidobí, mše sv. celebrují P. Samuel Prívara SJ (14.00) 
a Mons. Tomáš Halík (20.00).

úterý 15. 2. 18.00 Mše sv. s doprovodem scholy, celebruje P. Marek O. Vácha.

neděle 20. 2. 14.00
20.00

7. neděle v mezidobí, obě mše sv. celebruje Mons. Tomáš Halík.  
Sbírka Svatopetrský haléř (14.00).

neděle 27. 2. 14.00
20.00

8. neděle v mezidobí, mše sv. se křtem dětí (14.00), obě nedělní 
mše celebruje Mons. Tomáš Halík.

pondělí 28. 2. 19.00 P. Samuel Prívara SJ: Sociální nauka církve, přednáška v rámci 
Pondělního Vysokoškolského Klubu VKH.

středa 2. 3. 19.00 Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce.
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