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Vážení a milí,

takovým pomyslným svorníkem myšlenek, které zazněly během nedávné ekumenické bohoslužby 
ke Dni Země a v následné debatě nad návrhy sociálně-ekologické transformace, pro mě zůstá-
vá slovo péče. Z úst hlavního kazatele bohoslužby, emeritního starokatolického biskupa Dušana 
Hejbala, zazněly v návaznosti na evangelijní text jedenadvacáté kapitoly Matoušova evangelia, 
jenž hovoří o vinaři a nepoctivých správcích, myšlenky o zodpovědnosti lidí (nejen křesťanů) za 
stvoření. O tom, že hospodář sice odcestoval, vinici (svět) nám pronajal, ale nešpehuje nás jako 
Velký bratr. Z čehož často mylně usuzujeme, že se stáhl ze světa, nestará se o nás (a myši mají pré). 
Opak je pravdou – je to od něj velkorysý dar svobody, důvěry a partnerství, respektu. A každé ničení 
a mrzačení dobrého díla, ať už aktivní nebo v podobě naší nečinnosti, je základem všeho hříchu 
a pokusem nebrat Boha vážně. A dodejme, že současná situace na Ukrajině toto téma nastoluje 
velmi palčivě. A naopak přináší každá dobrá péče o svěřené (nejen o vinici) radost Bohu i nám. 

V programu transformace na poli práce, péče a ekologie, jak jej po bohoslužbě v debatě před-
stavilo uskupení Nová dohoda, se z pohledu realistického křesťana (anebo prostě jen znalce his-
torie) najde určitě mnoho utopického, ale také mnoho společného s křesťanským postojem ke 
světu, k bližnímu, a to právě v pojmu péče. Péče o přírodu, péče o spravedlivé pojetí lidské práce, 
péče o potřebné. Z naší, křesťanské strany nešlo v té souvislosti nevzpomenout encyklik papeže 
Františka, zvláště pak Laudato siʼ, věnované ekologii, či Fratelli tutti, věnované bratrství a sociál-
nímu přátelství. Anna Šabatová zmínila i důvody k novému směřování k udržitelné ekonomice – 
nacházíme se totiž v krizi a stojíme před nějakými ekologickými i společenskými změnami, které 
se mohou úspěšně zvládnout jen za předpokladu, že si krizi uvědomíme a že se budeme schopni 
dohodnout, budeme schopni přenastavit určitá paradigmata ve společnosti (dodejme, že sem 
jistě patří i biblická osobní metanoia – změna směřování) a začneme myslet jinak a dělat věci 
jinak. Jedním z pilířů této transformace je kromě jiného i větší docenění péče. Péče odborné, ale 
i domácí, péče o vztahy, péče placené i neplacené. 

Zde nám jistě rezonuje právě ona evangelijní Kristova péče o vinici, protože jsme jen správci, 
nikoli majitelé. A to ani přírody, ani ostatních lidí. A koneckonců je květen a hlásí se tady mohutně 
i téma mariánské – aniž bychom hned museli myslet na mariánské poutě –, téma nezištné péče, 
jistého upozadění, a chcete-li, i dobrovolné skromnosti. Téma asi více ženské než mužské, více 
mateřské, více pozorné. Možná že není třeba stanovovat nějaké kvóty na přítomnost žen v politice 
či jiných oblastech, možná stačí dát prostě větší prostor, nechat zaznít silnější hlas. V naší stále 
patriarchální církvi je sice populární být mariánským ctitelem, ale kázat ženu ještě (téměř) nikdo 
nikdy neviděl. 

Tak snad i nedávné kroky papeže Františka v reformě kurie, které konečně doceňují roli laiků 
a žen v péči a správě, přinesou tolik potřebnou vláhu i do dalších oblastí, pastoraci nevyjímaje. 
Bez vláhy a péče usychají totiž nejen lesy. 

 Požehnaný čas velikonoční,
 Martin Staněk
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AKTUALITY

AŤ JE SLOVO SLYŠET ! /rELOAdEd/
V roce 2020 jsme se po téměř třiceti letech rozhodli ke kompletní výměně ozvučení kostela. Sta-
ré ozvučení z počátku devadesátých let již dávno nesplňuje současné standardy a v některých 
částech kostela je slyšitelnost žalostně nízká. Celkový halový efekt navíc snižuje srozumitelnost.  
Na jaře 2020 započatý projekt, na který se již podařilo vybrat kolem 50 000 korun, nám nastou-
pivší pandemie znemožnila dokončit. Proto kampaň s názvem Ať je Slovo slyšet! obnovujeme 
a chceme znovu požádat zejména milovníky dobrých kázání o pomoc při zajištění financo-
vání této akce.  Na farním účtu u České spořitelny jsme obnovili variabilní symbol 2020, stej-
ně jako dárcovský projekt přes Darujme.cz. Kampaň najdete i na našich webových stránkách. 
Pro rekonstrukci jsme vybrali firmu Ozvuk, která má zkušenosti například z kostela Nejsvětějšího  
Srdce Páně (spolupráce s arch. Pleskotem), z Týnského chrámu či z papežské koleje Nepomucenum 
v Římě. Rozpočet se pohybuje kolem 250 tisíc korun za kompletní výměnu reproduktorů, mikrofo-
nů i ústředny, včetně ekologické likvidace starého zařízení a záručního servisu v délce deseti let.  
Když vše dobře půjde, první dobře slyšitelné kázání byste měli zaslechnout na začátku nového 
akademického roku. 

Děkujeme za vaši štědrost a Boží slovo ať je pořádně slyšet!
Účet u ČS, a. s.: 1933882329/0800, variabilní symbol: 2020.

Sestra Denisa při ohláškách, v pozadí P. Marek Orko Vácha. Foto: Lukáš Peterka
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PrOmLuVY Od SALVáTOrA nA SPOTifY
Do rodiny farních sociálních sítí se přidal další člen. K farním webovým stránkám, Facebooku, 
Instagramu a kanálu YouTube nedávno přibyl podcast promluv Tomáše Halíka a Marka Orko Vá-
chy na platformě Spotify. Promluvy jsou audiopodobou nedělních promluv, které předtáčíme již 
druhým rokem na farní YouTube.

SLOVA nA nEděLi nA TELEVizi nOE
Od března vysílá Televize Noe promluvy ze salvátorského kostela v pořadu Slovo na neděli. Kro-
mě Tomáše Halíka si diváci mohli poslechnout také Marka Orko Váchu. Slovo na neděli běží vždy 
v sobotu v 19.05.

mEdiTuJTE PřEd PrAcí A PřEd SPAním
Kolínský klášter nově nabízí možnost každodenní společné on-line meditace v 8.00 a ve 20.00 
hodin. Meditace trvají 25 minut a probíhají ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je stabilní 
připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato nabídka je určena pro zkušené 
účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné praxe.

BěhEJTE S fOrTnOu
Pro milovníky běhání připravila Fortna meditaci během: „Přijďte zažít běh jako ztělesnění vědomé-
ho pohybu a cesty, jako příležitost být teď a tady, jako cestu k sobě. Běh s intencí nás skrze tělesné 
vjemy vede k intenzivnímu kontaktu s naším prožíváním, fyzickým světem okolo nás i s tím, co nás 
přesahuje.“ Koná se v pondělí od 17.30, doprovází Bohdan Fuka.

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?
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!

POmOc uKrAJině
Společně s pražskými jezuity od kostela sv. Ignáce jsme se zapojili do pomoci Ukrajině. Jezuité totiž 
disponují funkční síti jezuitských uprchlických center po celém světě (JCR – Jesuit refugee Service).
Pokud byste chtěli pomáhat společně s námi, nabízíme připojit se k dobře organizované iniciativě, 
kterou najdete na stránkách jezuitoudnes.cz/pomahame.
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CO NÁS ČEKÁ
fiLm A SPiriTuALiTA – France
městská knihovna, středa 4. května od 19.00
Film France zobrazuje život hvězdné televizní reportérky (Léa 
Seydoux), polapené ve spirále událostí, které zapříčiní její 
pád. Film má žánrově blízko k dramatu i komedii a snaží se 
vytvořit paralelu mezi osobní a veřejnou krizí mladé ženy a obrazem současné Francie. Obecnější 
satirický rozměr snímku se dotýká tématu zpracování informací televizními kanály.

Ve spolupráci s Akademickou farností Praha uvádí Lukáš Jirsa. Debaty po filmu se zúčastní: 
šéfredaktorka Katolického týdeníku Kateřina Koubová, básník a novinář Daniel Raus a novinář 
Petr Vizina. Vstupné 100 Kč.

KURZ ZÁKLADů VíRY
radostné události v životě katechumenů, biřmovanců a celé farnosti
Na podzim loňského roku jsme započali nový kurz Základů víry. K přípravě ke křtu se do konce 
roku nezávazně přihlásilo neuvěřitelných 108 zájemců, k přípravě na biřmování ve zkráceném cyklu 
21 zájemců a v delším, jedenapůlletém kurzu se k biřmování připravuje 48 kandidátů. Celkem tedy 
máme 177 zájemců o iniciační svátosti církve, což je opravdu rekord. Možná se na počtech pode-
psala i pandemie. Zpočátku jsme se kvůli pandemii nemohli scházet v sakristii a až do poloviny 
února se mrzlo v kostele. Zájemce to možná i trochu protřídilo, není divu. Minulý týden, na druhou 
neděli velikonoční 24. dubna nás však navštívil Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, aby 
přijal šedesát kandidátů křtu do katechumenátu. Na první květnovou neděli, na prvního máje, nás 
navštíví opět, tentokrát aby při mši sv. ve 14 hodin biřmoval devatenáct biřmovanců a tři dospělé 
z minulého kurzu dodatečně pokřtil. Pro tyto tedy příprava de facto končí. Vstup mezi kandidáty 
biřmování (pro druhou skupinu biřmovanců) pak proběhne v neděli 15. května ve 20 hodin a pří-
prava pokračuje až do příštích Velikonoc.  Po první zimně – jarní řadě víkendových praktických 
setkání v Kolíně a na Fortně nás v květnu a červnu čeká druhá řada, tentokrát věnovaná práci 
s Biblí, osobně se také již setkáváme k duchovním rozhovorům.  Tedy nezdá se to, ale u Salvátora 
se po léta opravdu něco důležitého děje, a tak prosíme o modlitbu za všechny, kdo se vydali touto 
cestou, aby na ní i vytrvali, ale také za nás, kdo můžeme být těmto konvertitům určitými průvodci.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

SALVáTOrSKá KnihOVnA
Farní knihovna obsahuje přes tisíc svazků, mezi nimi i soubor knih „salvátorských“ autorů Tomáše 
Halíka a Marka Orko Váchy. Mezi její poklady dále patří publikace z devadesátých let, které už jinde 
neseženete.
Výpůjční doba: úterý 17.30–18.00, 19.00–19.30.
Děkujeme našim knihovníkům Janě Hrdličkové, Jiřímu Soukupovi a Sylvii Křížové za jejich oběta-
vou službu v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.
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Tichá mEdiTAcE V KrYPTě A On-LinE
V březnu byla po covidové pauze obnovena tichá meditace 
v kryptě. Meditaci vede s. Denisa Červenková. Z krypty se 
v úterý od 19.10 do 20.10 znovu line vůně kadidla, která 
jistě přiláká další zájemce. 

Každé úterý od 20.00 zároveň probíhá on-line tichá me-
ditace se sestrami karmelitkami a jejich přáteli (učitelem 
kontemplace Janem Šedivým a dalšími). 

V obou případech nejde o kurzy meditace, ale o prostor 
a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Pokud mezi ně dosud 
nepatříte, nevěšte hlavu a obraťte se na sestry (karmelitky@gmail.com) s prosbou o uvedení do 
modlitby. Odkaz na Zoom a další informace najdete na našich stránkách v sekci Tichá meditace 
v kryptě a na karmelitánských stránkách cestanahoru.org.

KOnTEmPLATiVní mOdLiTBA (cEnTEring PrAYEr)
Každý čtvrtek probíhá v salvátorské kryptě od 16.30 do 18.00 kontemplativní 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 Otevřená mysl, otevřené srdce (obě Keating) 
nebo Srdce kontemplativní modlitby (Cynthia Bourgeault). Do metody modlitby usebrání uvádí  
s. Teresie Hašanová. Modlitbu vede Jarka Juillet. 

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 předcho-
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zího 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 akade-
mickým 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 volné-
ho času. 

VKH sídlí v prostorách při kostele sv. Ignáce v Ječné 2, kde 
se konají také pravidelné 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 
Žižkově. Kaplanem VKH je salvátorský kaplan a oblíbený du-
chovní průvodce P. Samuel Prívara SJ.

PrAVidELné AKTiViTY

po 19.00

Pondělní Vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál, Ječná 2.
   2. května – téma Sebepřijetí I s H. Imlaufovou a I. Bernardovou.
   9. května – téma Sociální nauka církve: Fratelli tutti s P. Samuelem. 
16. května – téma Sebepřijetí II s H. Imlaufovou a I. Bernardovou.

út 7.00 ranní modlitba s Písmem, každý týden, podkroví, Ječná 2.

út 19.00 Společenství ÚTES, jednou za čtrnáct dní (10. a 24. května).

st

17.00 možnost duchovního rozhovoru nebo zpovědi, každý týden, místnost 71, 
Ječná 2.

18.30 modlitba růžence, každý týden, podkroví.

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

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

čt 19.00 Taneční večery ve Studentském centru, 5. a 19. května.

mimOřádné AKcE
úterý 3. května – Adéla ještě nevečeřela, divadlo Radar,
čtvrtek 5. – neděle 8. května – studentský Velehrad,
sobota 21. – neděle 22. května – Pochod Praha–Prčice,
čtvrtek 26. května – Pražské jaro, koncert,
pondělí 30. května – úniková hra.
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Debata s biskupem Václavem Malým po přijetí zájemců o křest do katechumenátu. Foto: M. Staněk

Zásadní, ale běžně neviditelná součást velikonoční vigilie – hra Jiřího Stivína a Roberta Huga. 
Foto: M. Staněk 
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KOLíNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNíCH CVIČENí
Vznikl transformací exercičního 
domu, který do roku 2019 pro-
vozovali jezuité a na jeho chodu 
se podílela Akademická farnost 
a sestry karmelitky z Karmelu 
Edith Steinové. Centrum nově 
založila Česká křesťanská akade-
mie pod záštitou Tomáše Halíka. 
Jeho cílem je pokračovat v zapo-
čatém díle a dále ho rozvíjet. Ře-
ditelem centra se v létě 2021 stal 
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.

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. 
Doprovázejí 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 třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

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 mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako 
„vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračo-
vání v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.
Doprovázejí 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 třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

hudba a kontemplace (4 dny) 
8.–12. června 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Tento kurz má za cíl prohloubit kontemplativní zkušenost skrze práci s tichem a vnitřní pozorností 
k tónům a zvukům. Budeme odkládat všechny zkušenosti s hudbou, abychom je našli jinak. Pro-
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gram bude z velké většiny tvořen tichou meditací a silenciem. Dále budeme rozeznívat jednoduché 
hudební nástroje, hledat svůj tón, skupina bude mít možnost se vnímat přes hudbu, která bude 
společně vytvářena. Bude k dispozici velké množství různých hudebních nástrojů se specifickým 
a kvalitním zvukem, které jsou velmi intuitivně ovladatelné. Pro účast není nutné hudební nadání 
ani aktivní muzikální zkušenosti. Bude nabídnuta možnost osobních rozhovorů. 
Doprovázejí P. Pavel Pola OCD a Jana Fojtíčková.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3320 Kč, na dvoulůžkovém 5200 Kč, na jednolůžkovém 
7200 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Kontemplativní exercicie (4 dny) 
14.–18. června 2022, úterý 18.00 až sobota 15.00
Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Tyto 
kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kon-
templativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné 
po dohodě).
Doprovázejí Jan Šedivý a s. Denisa Červenková CSTF.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3120 Kč, na dvoulůžkovém 5000 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 7000 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Tělo v kontemplaci (4 dny) 
22.–26. června 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení pra-
xe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou 
možné po dohodě). Specialitou tohoto termínu kurzu je přídavek praktických cvičení (skupinová 
a individuální supervize cvičení), která napomáhají zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, 
sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). 
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a MUDr. Barbora Peloušková.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3120 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 5000 Kč, na jednolůž-
kovém pokoji 7000 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvou-
lůžkové pokoje.

LETní KurzY

uspořádat si život (7 dní) 
11.–18. července 2022, pondělí 18.00 až pondělí 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa na 
světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé 
překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu 
k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají 
v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v e-mailu zmiňte vaši motivaci 
k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). 
Doprovázejí P. František Hylmar SJ a s. Denisa Červenková CSTF.
Ceny kurzu jsou: na dvoulůžkovém pokoji 9345 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa.  
K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.
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Kontemplativní exercicie (9 dní) 
22.–31. července 2022, pátek 18.00 až neděle 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.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a Miloš Hrdý.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 7000 Kč, na dvoulůžkovém 11 250 Kč, na jednolůžkovém 
15 750 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

ignaciánské exercicie – anglicky (7 dní) 
3.–10. srpna 2022, středa 18.00 až středa 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa na 
světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé 
překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu 
k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají 
v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Předpokládá se základní komunikační znalost 
anglického jazyka. Osobní rozhovory mohou probíhat i v češtině.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a P. Christopher Staab SJ.
Christopher Staab je americký jezuita aktuálně působící ve Španělsku. Studoval filozofii, teologii 
a ignaciánskou spiritualitu v jižní Americe (Brazílie, Peru) a Španělsku. Aktuálně dokončuje dok-
torát ze spirituality na papežské univerzitě Comillas v Madridu. Dlouhé léta se věnuje doprovázení 
ignaciánských exercicii a patří mezi přední odborníky ignaciánské spirituality. 
Ceny kurzu jsou: na dvoulůžkovém pokoji 9345 Kč, na jednolůžkovém 12 845 Kč.
Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

Kontemplativní exercicie. Setkání se silou plně prožívané přítomnosti (7 dní) 
12.–19. srpna 2022, pátek 18.00 až pátek 15.00
Kurz vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní modlitby, usebrání a bdělé 
pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení duchovní cesty. Zájem-
cům bude nabídnut úvodní zácvik do kontemplace podle France Jalicse. Základními prvky pravi-
delného denního rytmu jsou společné meditace, individuální pobyt v přírodě, osobní rozhovory 
s doprovázejícími a prakticky zaměřené promluvy.
Během setkání se zachovává mlčení.
Doprovázejí jáhen Elva Frouz a P. Petr Vacík SJ.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 5460 Kč, na dvoulůžkovém 8750 Kč, na jednolůžkovém 
12 250 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kontemplativní exercicie (6 dní) 
22.–28. srpna 2022, pondělí 18.00 až neděle 15.00
Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení.  
Pro začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého.
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a P. Jan Regner SJ.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 4680 Kč, na dvoulůžkovém 7500 Kč.
Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.
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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 mož-
ností 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 Jino-
nická a za pět minut chůze jste u domu č. 22. 
Pro více informací o sestrách navštivte stránky 
cestanahoru.org.

po

19.00

mše svatá + agapé
Předsedá Libor Ovečka SDB, František Hylmar SJ, Petr Havlíček SJ nebo 
Jaroslav 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
19.10–20.10

Tichá meditace v salvátorské kryptě
Prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si 
s tichem počít. Vede sestra Denisa Červenková.

20.00 Tichá meditace online – odkaz na Zoom na našich webových stránkách.

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 25. května.

so 9.30–14.00

Spiritualita Karmelu – Setkání žen na Karmelu
28. května se budeme společně věnovat tiché modlitbě a číst texty  
sv. Terezie z Ávily, setkání zakončíme obědem. 
Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se na karmelitky@gmail.com, 
v předmětu uveďte „Spiritualita Karmelu“.

mimOřádné AKcE
pondělí 2. května od 20.00 – Z radosti mlčím, uvedení knihy básní Petry Švecové,
pondělí 16. května od 20.00 – Symetrie z pohledu fyzika, téma připravila a pořad moderuje  
Barbora Bezděková.
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FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitánů ote-
vřeným pro veřejnost. Nabízí duchovní a vzdě-
lávací program i možnost jen tak pobýt na 
místě, kde se po staletí protínala horizontála 
hmoty s vertikálou ducha. Fortnu najdeme na 
Hradčanském náměstí 3.

PrAVidELný PrOgrAm

po 17.30–19.30 Meditace během

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 sv.

SETKání chLAPů nA fOrTně – pondělí 2. května 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.

BLAžEná OnLinE – pondělí 2. května 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.

mAriE: zKuŠEnOST nEmOžnéhO – 5.–31. května 
Výstava Ivany Noble. Cyklus devíti drobných maleb Život Marie bude v kostele po celý květen. 
Přijďte s ním strávit chvíli v rohu kostela v chráněném prostoru „za koutnicí“. Vernisáž proběhne 
ve středu 4. května v 19.00. K výstavě proběhne workshop s Ivanou Noble v pondělí 16. května  
od 18.30.

POziTiVní PříKLAdY ŠířEní KřESŤAnSKé KuLTurY A VzděLání – středa 18. května od 17.30
Klára Jirsová (Dominikánská 8), Petr Glogar a Pavel Hrdina (Fortna). Seminář v rámci cyklu KTF 
Série seminářů s manažery a vlastníky.

rAdKin hOnzáK A JAn POněŠicKý: EmOcE – středa 18. května od 19.30
Jakou funkci mají emoce v našem životě. Máme je spontánně vyjadřovat či kontrolovat? Proč máme 
strach z vyjadřování emocí, čeho se obáváme? Jaký vliv má potlačování emocí na naše zdraví? 
V jakém emocionálním stavu se nalézá naše dnešní společnost?

TVOřiVá díLnA: KOLiK JE VE mně mArií? – pondělí 23. a 30. května od 19.30
Dvoudílná tvořivá dílna pro ženy. Trocha tvoření, trocha povídání, trocha ticha. Doprovázejí Jana 
Šamánková a Michaela Lifková. Dva pondělky na sebe navazují, je vhodné účastnit se obou.
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dOTKnOuT SE duchA – dOTKnOuT SE SEBE – neděle 29. května, 10.30–18.30
Jsme chrámem Ducha Božího. Radost, pokoj, dobrota, ale i stabilita, sebepřijetí a vyjití ze sebe 
k druhým. To jsou plody jeho působení v nás. Jak se otevřít těmto účinkům? Jak v tom Duchu 
napomáhat? A jak mu vůbec rozumět? Nedělním duchovním workshopem, který je přípravou na 
svátek Letnic provázejí Adéla a Petr Muchovi.

VEČEr V Kruhu: rOzVOd – úterý 31. května od 19.00
Podstatná témata otevíráme v kruhu, který naslouchá. Zveme vás do něj, abyste naslouchali ostat-
ním a podělili se o svoje osobní zkušenosti. Koná se každé poslední úterý v měsíci.

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.

zAPOmEnuTé SVěTLO 
pondělí 2. a úterý 3. května od 19.30
Divadlo jednoho herce. Hraje Jan Horák.

Býti židům židem, aby židy získal, a pohanům pohanem, není ještě tak těžké a zlé, jako býti 
komediantům komediantem, když je srdce v roztočeném šrotovníku nenávisti a opovržení. Síla 
setrvačnosti překonává sílu inteligence a rozumu.

POOTEVřEný PrOSTOr – přednášky Norberta Schmidta o sakrální architektuře, pondělky od 
18.00, barokní refektář

   9. května – „dějiny ve věcech“ Peter Zumthor, Stefan Kraus a Muzeum umění Kolumba
16. května – Poslední zrcadlo gerharda richtera, epilog – závěrečná debata
23. května – Prohlídka kostela nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad,  
                          průvodci exkurze: P. Jan Houka a Norbert Schmidt (od 19.00)

žEnA AŤ V círKVi PrOmLuVí – uVEdEní KnihY zdEňKA JAnČAříKA 
čtvrtek 12. května 2022 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Nadpis knížky sugeruje, že žena v církvi mlčí. Žena však už v církvi promlouvá dávno, promlouvala 
v Ježíšově době, ve starověku i ve středověku, její hlas byl slyšet v 19. i 20. století. Proč si tedy takové 
otázky vůbec klademe? Zdeněk Jančařík, Mireia Ryšková. Moderuje Martin Bedřich.

JSmE z TOhO měSTA, KTEré nEní
úterý 17. května 2022 v 19.30 hod., barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

Scénické čtení z textů současných ukrajinských autorů a autorek. Zazní texty Serhije Žadana, Jurije 
Andruchovyče, Halyny Kruk, Andrije Bondara a Halyny Petrosaňak, v překladech Alexeje Sevruka, 
Terezy Chlaňové, Marie Iljašenko, Miroslava Tomka a Norberta Holuba pro brněnské nakladatelství 
Větrné mlýny, které se ukrajinské literatuře dlouhodobě věnuje. Po představení proběhne diskuse 
na téma Ne kolektivní vině!, moderovaná Danielem Hermanem. Jako speciální host nám zarappuje 
své básně česká autorka Anna Beata Háblová.
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dOminiKánSKý Knižní SALOn
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jan chrysostomos: O kněžství  
středa 25. května od 19.30
Kněžství nebylo a není radno brát na leh-
kou váhu. Je třeba hovořit o jeho hodnotě 
a důležitosti, stejně jako o jeho nárocích 
a rizicích. Je krize kněžství vyvolaná až 
moderní dobou, nebo k němu patří už od 
počátku jeho formování? Jak dostát všem 
nárokům a přitom se vyhnout číhajícím 
pokušením, nám nastíní zkušený kněz a biskup Jan Chrysostomos. Moderuje Jiří Pavlík.

duchOVní A TOTALiTA – JOSEf zVěřinA A záPAS zA duchOVní SVOBOdu
čtvrtek 26. května 2022 v 19.30, barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Scénický dokument skládá z dobových pramenů příběh odvahy a síly Josefa Zvěřiny (1913–1990), 
kněze, teologa, kunsthistorika, signatáře Charty 77. Představuje životní pouť a pastorační činnost 
Josefa Zvěřiny v komunistických kriminálech, pod likvidačním tlakem totalitního režimu a jeho 
aparátu. Po představení následuje debata moderovaná Petrem Fischerem, které se zúčastní režisér 
Miroslav Bambušek a další hosté.

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

JEdnOTKA inTEnziVníhO žiVOTA – pondělí 9. května od 19.00
Projekce filmu, Římskokatolická správa u kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích a ČKA, kostel sv. Vojtěcha, 
Kolejní 4, Praha 6. 

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 webových stránkách – 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.

19.10–20.10 Tichá meditace v kryptě – s. Denisa Červenková.

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).

KVěTnOVý PrOgrAm

neděle 1. 5. 14.00
20.00

3. neděle velikonoční, mše sv. s biřmováním – celebruje Mons. 
Václav Malý (14.00), sbírka na mzdovou podporu duchovních,
mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ (20.00).

úterý 3. 5. 18.00 mše sv. – celebruje P. Ondřej Salvet.

středa 4. 5. 19.00 film a spiritualita, France, velký sál Městské knihovny.

neděle 8. 5. 14.00
20.00

4. neděle velikonoční, mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ 
(obě).

úterý 10. 5. 18.00 mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

neděle 15. 5. 14.00
20.00

5. neděle velikonoční, mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík 
(20.00), vstup mezi kandidáty biřmování.

úterý 17. 5. 18.00 mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

neděle 22. 5. 14.00
20.00

6. neděle velikonoční, mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ 
(obě). Kafe po mši (15.00 a 21.00).

úterý 24. 5. 18.00 mše sv. – celebruje P. Marek Orko Vácha.

neděle 29. 5. 14.00
20.00

7. neděle velikonoční, mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ 
(14.00), po mši vystoupení folklórních souborů v rámci festivalu 
Praha – srdce národů,
mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík (20.00).

úterý 31. 5. 18.00 mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
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