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Vážení a milí,

popeleční středou vstupujeme jako každý rok do doby postní, jejímž smyslem je připravit se dobře 
na Velikonoce. Zažít ten rozdíl pomyslné i skutečné tmy a světla, postu a radostné hojnosti. Na této 
kontrapozici staví mnohé náboženské prožitky a iniciační obřady.

Doba postní je na jedné straně takovým prodloužením Velkého pátku, konají se křížové cesty, 
jsme ponoukání ke střídmosti. Na straně druhé jsou tu všechny neděle a mezi nimi zvláště ta pátá 
postní, která je i svojí růžovou liturgickou barvou radostnou předzvěstí a červánky nikoli velkopá-
teční temnoty, nýbrž oslnivého světla vzkříšení. 

I předvelikonoční půst je tedy součástí jednoho z těch takzvaných velkých vyprávění, které 
zakládají smysl civilizace. Dalo by se tedy očekávat, že když svůj osobní, malý příběh poctivě uči-
níme součástí příběhu většího, pochopíme smysl svého počínání a směr, kterým se život ubírá.

Do jisté míry to je pravda. Nicméně velká vyprávění se z naší civilizace pomalu stáhla (byť se 
můžeme bavit o návratu náboženství na scénu nebo vidět v klimatických hnutích snahu o vytvoření 
nového narativu) a člověk je leckdy nahý vydán sobě napospas.

Stále trvající pandemie ukázala, že alespoň v české společnosti velká vyprávění selhala. Neob-
jevil se takřka jediný významnější hlas, který by dokázal velkoryse a uvěřitelně těšit, mírnit strach, 
zasadit situaci do širšího kontextu a dát jí alespoň nějakou naději. Vždyť nejde o první celospole-
čenskou krizi, jen jsme si asi příliš odvykli.

Zato jsme se mohli setkat s celou sítí takzvaných malých vyprávění, osobních příběhů, které mož-
ná mají potenciál velké narativy, ta směřování letadlových lodí civilizací, částečně nahradit. Snad 
jakási patočkovská „solidarita otřesených“, příběhy o nemoci, bezmoci i nečekaných pomocných 
rukou, apel na větší odpovědnost a ohleduplnost, vnímavost k ostatním… Pandemie nám připravila 
tolik nečekaných postních období, že to, co právě začíná, je vlastně jen jedním z mnoha. A modlitba, 
odříkání a solidarita, nosné pilíře postu, se v pandemii také mohly rozvinout bohatě a dostatečně. 

Některé narativy však nemají na konci zřetelné světlo vzkříšení. Globalizovaná společnost nás 
vyzývá k solidaritě doslova napříč světem. Demokratický a křesťanský postoj nás učí zastávat se 
utlačovaných. Dnes zvláště solidarizujeme s napadenou Ukrajinou, dlouhodobě podporujeme 
svobodný Tibet, myslíme na Ujgury v čínských táborech, snažíme se zmírnit dopady lidské činnosti 
na klima a dalo by se pokračovat. Těch bolestí je někdy mnoho. Je dnes již i smutným trendem 
nechtít rodit děti do světa, který se může ekologicky zhroutit. Strach z nevratných klimatických 
změn je zase asi největším zdrojem obav mladých lidí. Můžeme to všechno vůbec pojmout? Žád-
né nejlepší řešení neexistuje, ale možná, že někdy může prospět dát si na chvíli půst od velkých 
příběhů, abychom o to lépe mohli rozvinout ty malé. Líbí se mi, jak v této souvislosti a v duchovní 
perspektivě Antoine de Saint Exupéry hovoří o „umění malých krůčků“. Jeho slova se mi zdají 
docela příhodná a je možné je chápat jako inspiraci a hráz proti nejrůznějším obavám: 

„Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Pomoz mi 
co nejlépe zvládnout to, co je nejblíže, dovol mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější. 
Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, 
prohry, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že díky nim rosteme a dozráváme. 
[…] Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedávej mi to, po čem toužím, 
ale co potřebuji. Nauč mě umění malých kroků.“

 Martin Staněk
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ROZhOVOR 

se Sylvií Pavlovou,  
ekonomkou Akademické farnosti

 ▶ Odkud pocházíš a jak ses dostala do Salvátora?

Pocházím z hradce Králové. Do Prahy mě přivedlo stu-
dium a zůstala jsem tu kvůli pracovním zkušenostem. 
V Praze studovala i moje sestra, která mě upozornila 
na Kurz základů víry (KZV). Občas jsem na přednášku či 
mši zašla. Když jsem pak pracovala v hotelu a poznala 
svého současného muže, rozhodla jsem se chodit pra-
videlně. Kurz jsem končila v roce 2009 už jako těhot-
ná, a tak jsem si říkala, že bych mohla být u Salvátora 
během mateřské užitečná. Vykročila jsem za Martinem 
Staňkem se svou nabídkou, a než jsem stačila cokoli 
říct, Martin se mě zeptal, jestli nechci u Salvátora vést 
účetnictví, že někoho hledají.

 ▶ Jaká byla tvoje cesta k víře? 

Dlouhá… spíš mi možná dlouho trvalo, než jsem přišla 
na to, že po ní jdu. Byla jsem pokřtěná jako malá. Nej-
dřív mě do kostela brávala moje babička. Když opomi-
nu jednoroční návštěvy kostela na Štědrý den, tak jsme 
tam společně chodily na takzvané májové. Během stu-
dia jsem občas zašla na mši či přednášku. Vnitřně jsem 
vždy cítila potřebu víry, ale nedokázala jsem to popsat 
či jsem si to neuvědomovala. Vlastně mi to došlo až při 
prvním víkendu KZV. Pomohlo mi setkání s lidmi, kteří 
to měli podobné jako já.

 ▶ U Salvátora pracuješ jako ekonomka. Co tě na tvé 
práci baví a co je na ní naopak těžké? 

Baví mě vlastní účetnictví a dělat ho s někým, kdo chce, 
aby bylo v pořádku. U Salvátora je navíc přesah, že 
můžu takto podporovat skvělé lidi, kteří dělají skvělou 
věc, kterou jsem si na vlastní kůži vyzkoušela a která mi 
hodně dala. Vedení financí je vždy spojeno s tím, aby 
majitel společnosti prospíval. Tady jsme v pozici „ma-
jitelů“ všichni, kdo se účastníme salvátorských aktivit 
či jim fandíme. Těžké je se těch aktivit nemoct účastnit. 
Většina programu se odehrává večer či o víkendech, kdy 
trávím čas s rodinou. Věřím, že za chvíli přijde čas a bu-
deme moct přijet všichni.

Sylvie Pavlová se narodila 
v hradci Králové v roce 1975. 
Vystudovala VŠE obor podniková 
ekonomie se zaměřením na 
psychologii a sociologii v řízení 
firmy. Tomuto oboru se chtěla 
věnovat i ve své kariéře, kdy 
říkala že „v životě nebude dělat 
účetnictví“. Nakonec přes různé 
pozice vedla účetní oddělení 
v pětihvězdičkovém pražském 
hotelu. S nástupem na mateřskou 
dovolenou začala vést účetnictví 
farností a neziskových organizací. 
Sylvie je vdaná a má dva syny: 
Tomáše (12) a honzu (9).
Foto: hana Rysová.
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 ▶ Žiješ v Poberouní, ve vaší farnosti se dlouhodobě daří aktivním křesťanským rodinám 
a i během pandemie jste se dokázali dobře postarat o svou spiritualitu. Můžeš nám k tomu 
říct něco víc?

V řevnické farnosti se sešlo hodně aktivních křesťanských rodin. Ještě před pandemií byly běž-
né společné víkendy nebo akce, ať duchovní setkání nebo pravidelné společné modlení. Během 
lockdownu měly chuť a energii vymýšlet a realizovat náhradní formy setkání. Jedna z prvních 
„společných“ akcí byl putovní oheň na tábořišti několik kilometrů daleko. Na Velký pátek si každá 
rodina rezervovala půl hodiny, kdy ho hlídala. Už po cestě na dané místo byly rozmístěny obrázky 
nahrazující křížovou cestu. Pak bylo na každém, jak chtěl čas u ohně strávit (společná modlitba 
nebo čtení připravených textů z Bible). Podařilo se nám také oslovit karmelitána Pavla Polu, který 
nám věnoval čas během pravidelných on-line nedělních setkání. Z nich také vzniklo pár zajímavých 
aktivit. Například každá rodina měla za úkol vymyslet nějaké své blahoslavení, napsat je na papír 
a dát do schránky ostatním. Celý týden se nám scházely vzkazy, ze kterých nám doma vznikl „strom 
blahoslavenství“. Například Blahoslavení, kdo se nebojí dělat chyby, neboť tím rostou a učí se.

 Děkujeme za rozhovor.

AKTUALITY

Nová kNiha ToMáše halíka – via CrUCiS
Setkání s Ježíšem na křížové cestě našich životů a našich dějin. Ježíš nás nezve 
na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své 
smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát ná m srdce z masa, 
srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce. Kniha, kterou vydalo nakladatelství 
Paulínky, je k dostání v sakristii.

kolíNSký klášTer Nově Nabízí oN-liNe MediTaCe kaŽdý deN
Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line. Každý den v 8.00 ráno a 20.00 večer 
25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení 
k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky 
exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe. Nejde o kurz meditace, nýbrž o prostor 
a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít.

Nově STředečNí růŽeNeC U igNáCe
Vysokoškolské katolické hnutí (VKh) nabízí po ranním modlitebním setkání nad Písmem, které se 
přesunulo ze středy na úterý, nově také modlitbu růžence. Ta se bude konat každou středu večer 
od 18.30 v podkroví VKh u kostela sv. Ignáce (zvonek v průchodu Ječná 2). Cyklus modliteb začne 
9. března.

YoUTUbe ProMlUvY ToMáše halíka Na Televizi Noe
Od března zařadí Televize Noe do svého programu vysílání salvátorských YouTube promluv Tomáše 
halíka. Promluvy se budou vysílat vždy v sobotu večer.
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CO NÁS ČEKÁ

PoPeleC UMělCů – STředa 2. březNa 
Od 19.00 bohoslužba s udílením popelce. Celebruje a promluví Mons. Tomáš halík.

Drobná umělecká intervence bude letos součástí liturgie popeleční středy a bude pokračo-
vat i v dalších týdnech. Více informací se objeví na farních webových stránkách a v příštím čísle  
Salvatore.

FilM a SPiriTUaliTa – SliTováNí
Městská knihovna, středa 16. března od 19.00
Roubaix, industriální město na severu Francie. Místní 
rodák, policejní šéf Daoud, je svědkem setrvalého spo-
lečenského úpadku – výtržnosti, krádeže, přepadení, vše 
na denním pořádku. Tváří v tvář chudobě, podvodům 
a úzkosti se Daoud snaží ve městě udržet alespoň nějaký 
řád. Louis je nováček z policejní akademie, který nedávno 
přibyl do Daoudova týmu. Je mladý a nezkušený. A město 
Roubaix pro něj bude nelehkou první profesní štací. 

Film a spiritualita je několikaletý cyklus, ve kterém spolupracuje Akademická farnost s Městskou 
knihovnou. Projekci uvádí a debatu vede Lukáš Jirsa.

VÝhLEDOVĚ  
CYklUS o MaNŽelSTví 2022
I pro letošní rok avizujeme přednášky 
Cyklus o manželství, který je koncipo-
ván jako společná příprava snoubenců 
ke svatbě, a je tedy určen pouze pá-
rům. Budeme doufat, že po dvou le-
tech bude kurz opět naživo, v sakristii 
našeho kostela. Začínáme v pondělí 25. dubna, poslední přednáška proběhne 30. května. Začínat 
se bude v 18.00, přednáška trvá devadesát minut. Na farních webových stránkách se páry mohou 
registrovat pomocí 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 službu 
v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.
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TiChá MediTaCe 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 před pandemií v kryptě, se nejspíše již v průběhu měsíce března přesune 
z on-line prostoru opět do krypty. Bude záležet na vývoji epidemie.

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 far-
nost. Zpívá duchovní hudbu od 
středověku po současnost, včetně 
skladeb vlastních autorů. Ke spo-
lečným 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 (zhru-
ba v 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné 
začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zad-
ním vchodem přes sakristii z průchodu do Klementina.
Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591.



6 76

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ hNUTÍ
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKh) je společen-
stvím 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 du-
chovní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smys-
luplné využití volného času. 

VKh sídlí v prostorách jezuitské fary při kostele  
sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde se konají také pra-
videlné studentské mše ve středu od 19.00 s možností 
duchovního rozhovoru nebo zpovědi od 17.00. Využívá 
také prostory Studentského centra v Sabinově 4 na Žiž-
kově. Kaplanem VKh je P. Samuel Prívara SJ.

PravidelNé akTiviTY

po 19.00
Pondělní vysokoškolský klub (Povyk),
se Samuelem Prívarou na téma: Ekonomie: jak se dívat na ekonomické otázky 
jako křesťan?, Družinský sál, 21. března.

út
7.00 ranní modlitba s Písmem, podkroví, každý týden.

19.00 Společenství ÚTeS, jednou za 14 dní (1. a 15. března).

st

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

18.30 Modlitba růžence, podkroví, každý týden od 9. března.

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

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

bowling – 7. března,

Postní víkendovka – 25.–27. března,

Přednáška o křesťanském umění  
s otmarem olivou na Fortně –  
28. března od 19.00,

večer chval  – 29. března.
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Momentky z únorových mší. Foto: Vladimír Němec
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KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUChOVNÍCh CVIČENÍ
Vznikl transformací exercičního domu, kte-
rý do roku 2019 provozovali jezuité a na jeho 
chodu se podílela Akademická farnost a sest-
ry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Cent-
rum nově založila Česká křesťanská akademie 
pod záštitou Mons. Tomáše halíka. Jeho cí-
lem 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.

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 získat 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. Kurz je obsazen, přijímáme náhradníky.

kurz 500 Úvod do kontemplace (2 dny), on-line kurz
11.–12. března 2022, pátek 16.00 až sobota 21.00
Tento dvoudenní kurz se obrací na všechny, kteří mají zájem kontemplaci poznat, i na ty, kteří by 
si chtěli základní věci této duchovní cesty opět připomenout. Strávíme tyto dva dny ve skupině, 
kromě doby jídla a odpočinku. Společný pobyt on-line je rozdělený do přehledných časových úse-
ků: sezení v tichu, práce s tělem, přednáška. Dostatek času věnujeme také rozhovoru a dotazům.
Doprovází Jan Šedivý.
Cena kurzu je: 1400 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.
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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 zahrnuje ignaciánskou meditaci s biblickým textem, 
meditaci s texty sv. Jana Klimaika a Petre Țuțea, s ikonami nebeského žebříku a 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. 
Tento kurz je obsazen. Přijímáme náhradníky. 

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 Víkend mezi duší a Duchem. Předpokládá se účast na zá-
kladním kurzu. Prohloubení dalšího sebepoznání osobnosti, ke kterému budou použity nové psy-
chodiagnostické metody (například 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 třílůžkové pokoje.

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. Součástí kurzu je nabídka individuálního doprovázení a zácvik do 
metody. Výhodou – avšak ne podmínkou – je absolvování některého z úvodních kurzů do kon-
templace 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 dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.
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kurz 511 Filmové exercicie (4 dny)
27. dubna – 1. května 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem podobně, jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo 
mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty 
jako materiálem pro meditaci. 
Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a P. Pavel Pola OCD.
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 513 Úvod do modlitby (3 dny) 
12.–15. května 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) s možností individuálního doprovázení 
přednostně určený těm, kdo s ní mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný 
jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k po-
kračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.
Doprovází P. Samuel Prívara SJ a Miloš hrdý.
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.

KARMEL EDITh STEINOVÉ
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. 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. Vystoupí se na zastávce Klamovka, první 
ulice vlevo je Jinonická (za pět minut chůze jste u domu č. 22).

po

19.00

Mše svatá + agapé
Předsedá Libor Ovečka SDB, František hylmar SJ, Petr havlíček SJ nebo Ja-
roslav Suroviak OCD. 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 online – odkaz na zoom v Pravidelných aktivitách.

st

18.00 Mše sv. 
Eucharistii předsedá Pavel Pola 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. března.

so 9.30–14.00

Spiritualita Karmelu – setkání malé skupinky žen se společným čtením 
karmelských textů, kontemplací, sdílením a obědem se sestrami.  
Pro víc info pište na karmelitky@gmail.com, v předmětu uveďte  
„Spiritualita Karmelu“. Koná se jedenkrát měsíčně.
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FORTNA
Fortna je klášter bosých karmelitánů 
otevřený pro veřejnost. Nabízí duchovní 
a vzdělávací program i možnost jen tak 
pobýt na místě, kde se po staletí protí-
nala horizontála hmoty s vertikálou du-
cha. Fortnu najdeme na hradčanském 
náměstí 3.

PravidelNý 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.

út–čt 9.00–19.00 Zastavte se jen tak.

ne 9.00 Nedělní mše.

Na PoPel – středa 2. března
Otevřeno od 7.00 do 22.00. Koncert hudba k siréně (Orchestr Berg) v 11.50. Společný rituál od 19.00.

TiCho – víkeNd S MediTaCí, 3.–6. března (čt 18.00 – ne 14.00)
Během třídenního kurzu Ticho se věnujeme meditaci. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro ty, kdo 
už meditují. Doprovázejí Petr Glogar a Jan Šamánek.

blaŽeNá – pondělí 7. března od 20.00
Pondělky pro ženy. Prostor pro společné povídání, ticho a tvoření. Skupina je otevřená, kdokoli 
se může přidat. První pondělky v měsíci on-line, další pondělky v měsíci na Fortně. K setkání zvou 
Martina horáčková a hanka Říhová.

SeTkáNí ChlaPů Na ForTNě – pondělí 7. března 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 sdílet s někým části své cesty. K setkání zve Pavel hrdina.

NoC v PoUšTi – pondělí 14. března, 21.00–23.00 (s možností zůstat do rána)
Setkání se spiritualitou pouštních otců a matek. Noční chvíle se slovem a tichem. Doprovází Ka-
teřina Bauer.

Na vlaSTNí kůŽi – 21.–22. března (po 18.00 – út 17.00)
Pusť si život a přírodní živly na tělo. Nech se okouzlit teplem ohně a odevzdej se koupeli v ledové 
vodě. Prozkoumej, jakou sílu v sobě ukrývá tvůj dech. Doprovázejí Bohdan Fuka a Jakub Chomát.

večer v krUhU: odPUšTěNí – úterý 29. března od 19.00
Jaké křivdy si v sobě nesu? Co mi pomáhá vyrovnat se s vlastními chybami a s tím, když jsem 
někomu ublížil? Umí církev odpouštět? Jak se vyrovnávám se zly, které působí církev? Kdy jsem 
skutečně prožil odpuštění? Podstatná témata otevíráme v kruhu, který naslouchá. Zveme vás do 
něj, abyste naslouchali ostatním a podělili se o svoje osobní zkušenosti.
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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.

PooTevřeNý ProSTor – přednášky  
Norberta Schmidta o sakrální architektuře, 
pondělí od 18.00. 

7. března rudolf Schwarz 
Liturgické hnutí, Romano Guardini a mystika prázdné stěny.
14. března rudolf Schwarz 
Architekt jiné moderny aneb Poválečná obnova měst a společnosti.
21. března Marie-alain Couturier oP
L̓Art Sacré aneb „Duch vane, kam chce“ – Fernand Legér, henri Matisse, Le Corbusier etc.

TerTUliáN: o křTU – středa 9. března od 19.30
Dominikánský knižní salon: Křest je branou, jíž se vstupuje ze smrti do života. Při naslouchání  
Tertuliánovým slovům o křtu si můžeme připomenout naše znovuzrození a žasnout nad tím, 
jak Bůh využívá hmotného světa ke spáse lidského těla i duše. Moderuje David Vopřada. Vstup  
z Jilské 5.

JakUb deMl: zaPoMeNUTé SvěTlo
Premiéra v úterý 22. března od 19.30, repríza ve středu 23. března od 19.30
Divadlo jednoho herce, hraje Jan horák. Barokní refektář.
Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti kome
diantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla setrvačnosti 
překonává sílu inteligence a rozumu. 

Protože jsem básník a katolický kněz a prokletý člověk.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezisková organizace, 
která chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobod-

né 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.

věčNý ÚSMěv daNY NěMCové – pondělí 7. března od 19.30
Projekce filmu, Římskokatolická správa u kostela sv. Vojtěcha  
v Dejvicích a ČKA, kostel sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6.

Film vznikl v produkci České televize k nedávným 88. naroze-
ninám významné chartistky, psycholožky a držitelky ocenění Pax 
Christi. Účast na projekci přislíbila režisérka filmu Ivana Pauerová 
Miloševič.



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.

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 PoSTNíM období – březeN 2022

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

neděle 6. 3. 14.00
20.00

1. neděle postní, mše sv. celebrují Mons. Tomáš halík (14.00)  
a P. Samuel Prívara SJ (20.00).

neděle 13. 3. 14.00
20.00

2. neděle postní, mše sv. celebrují P. Ondřej Salvet (14.00)  
a P. Samuel Prívara SJ (20.00).

středa 16. 3. 19.00 Film a spiritualita, Slitování, velký sál Městské knihovny.

neděle 20. 3. 14.00
20.00 3. neděle postní, obě mše sv. celebruje Mons. Tomáš halík.

pondělí 21. 3. 19.00
P. Samuel Prívara SJ, přednáška v rámci Pondělního 
vysokoškolského klubu VKh na téma Ekonomie: jak se dívat  
na ekonomické otázky jako křesťan?, fara u sv. Ignáce.

úterý 22. 3. 18.00 Mše sv. s doprovodem salvátorské scholy (postní spirituály).

neděle 27. 3.

14.00
20.00

4. neděle postní, mši sv. celebrují P. Samuel Prívara SJ (14.00) 
a Mons. Tomáš halík (20.00). Při mši sv. ve 14.00 proběhne sbírka 
na charitní činnost arcidiecéze.

15.00
21.00 Kafe po mši (drobné pohoštění vítáno).

velikonoce 2022: Svatý týden letos vychází na pondělí 11. dubna až neděli 17. dubna.
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