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Kostel Nejsv. Salvátora ve vizualizaci z laserového skenování.
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Vážení a milí,
končíme první akademický rok, ve kterém jsme i přes mnohá pandemická opatření  mohli reali-
zovat většinu našich pravidelných aktivit. Pravda, oněch stočtyřicet frekventantů Kurzu základy 
víry se od listopadu do února klepalo při přednáškách zimou v kostele a další aktivity se pomalu 
probouzely až od jara, nicméně právě skončivší společná příprava na manželství byla konečně po 
dvou letech opět naživo a dvaačtyřicet svatbychtivých párů tak může směle překročit další důležitý 
práh svého života. Od září jsme i díky lepší finanční situaci mohli opět přijmout farní asistentku 
a mnohé rozjet naplno. O tom všem si můžeme společně popovídat po bohoslužbě za dobrodince 
v rámci prezentace výroční zprávy farnosti.  

V létě se běžné aktivity opět utlumí, ovšem dohánět se bude mnohé.  Během července a srpna 
se chceme pustit do výměny ozvučení kostela a jsme rádi, že nás v tom podporujete. Hodláme 
též pokračovat v předtáčení nedělních Youtube promluv a náš web by měl doznat určitých změn 
a vylepšení.  Přes mnohé dobré zprávy na nás však mohou i vlivem současného světového vývoje 
doléhat nejistoty, úzkosti a deprese, takže srdečně zveme k červnové přednášce o praktických do-
poručeních pro udržení mentálního zdraví. A samozřejmě také k následnému letnímu ztišení a me-
ditaci do Kolínského kláštera. Ještě před tím však konec akademického roku pořádně oslavíme.

A aby zaznělo také něco duchovního, využiji na závěr Kristových slov z Janova evangelia, jak 
je čteme na Slavnost Nejsvětější Trojice: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to 
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit 
sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít.“ 

Říci by se toho v tomto zpravodaji mohlo jistě více. Ovšem po náročném polopandemickém 
roce by (kdybych si mohl vybírat) mohlo přijít milostivé léto, snad ne příliš rozmarné, právě tak 
akorát, aby se dalo snést. A až po létě se ve školních škamnách opět můžeme nechat uvádět byť 
ne do celé, ale snad přece jen pravdy.

 Martin Staněk

Kurz záKladů víry aneb radostné události v životě katechumenů a biřmovanců
V dubnu vstoupilo přes šedesát zájemců o křest do takzvaného katechumenátu a prvního květ-
na bylo biřmováno téměř dvacet takzvaných rychlých biřmovanců. Přes dvacet dalších zájemců 
o tuto svátost bylo nedávno přijato mezi kandidáty biřmování. V naší farnosti se tedy celoročně 
průběžně připravuje kolem stovky nových konvertitů. Od listopadu loňského roku absolvovali již 
přes třicet přednášek a katechezí a mají za sebou dva (katechumeni a pomalí biřmovanci) až tři 
(rychlí biřmovanci) praktické víkendy v Kolíně, na Fortně a na Loretě, konané celkem v devíti pro-
vedeních. Věnovali jsme se modlitbě i práci s biblickými texty. Víkendy doprovázeli Mons. Tomáš 
Halík, Samuel Prívara SJ, Martin Staněk, s. Denisa Červenková, Adéla a Petr Muchovi a výbornou 
podporu poskytly i karmelitky s. Marta a s. Marie Francesca. Dík patří i Kolínskému klášteru za 
pohostinnost. Poslední přednáška se koná v úterý 14. června.

Prosíme naše farní společenství o podporu a modlitbu za všechny, kdo se vydali touto cestou, 
aby na ní také vytrvali. A v říjnu se opět těšíme na pokračující setkávání v kurzu, který vyvrcholí 
křty a biřmováními v době velikonoční roku příštího. 

Zcela nový kurz přípravy otevřeme až na podzim 2023.  
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AKTUALITY

ať je slovo slyšet! 
Projekt obnovy ozvučení kostela /reloaded/
V roce 2020 jsme se po téměř třiceti letech rozhodli ke kompletní výměně ozvučení kostela. Staré 
ozvučení z počátku devadesátých let již dávno nesplňovalo současné standardy a v některých 
částech kostela je slyšitelnost žalostně nízká. Celkový halový efekt také snižuje srozumitelnost.

Na jaře 2020 započatý projekt, na který se již podařilo vybrat několik tisíc korun, nám znemož-
nila dokončit pandemie. Proto kampaň s názvem Ať je Slovo slyšet! obnovujeme a chceme znovu 
požádat zejména milovníky dobrých kázání o pomoc při zajištění financování této akce. Na farním 
účtu u České spořitelny jsme obnovili variabilní symbol 2020, stejně tak jsme opětovně spustili 
dárcovský projekt přes Darujme.cz. 

Pro rekonstrukci jsme vybrali firmu Ozvuk, která má zkušenosti například z kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně (spolupráce s arch. Pleskotem), Týnského chrámu či z papežské koleje Nepomucenum 
v Římě. Rozpočet převyšuje 280 tisíc korun za kompletní výměnu reproduktorů, mikrofonů i ústřed-
ny, 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! Kázání a promluvy z našeho kostela najdete na našem webu 
v Archivu kázání, ale též na Spotify a Youtube. 

Promluvy od salvátora na sPotify
Do rodiny farních sociálních sítí se přidal další člen. K farním webovým stránkám Facebooku, In-
stagramu a kanálu YouTube nedávno přibyl podcast promluv Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy 
na platformě Spotify. Promluvy jsou audiopodobou nedělních kázání, které předtáčíme již druhým 
rokem na farní YouTube.

Biřmování s biskupem Václavem Malým, 1. 5. 2022. Foto: Zuzana Lazarová 
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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!

CO NÁS ČEKÁ

film a sPiritualita – Dva světy (Ouistreham) 
městská knihovna – středa 8. června od 19.00

Uznávaná spisovatelka v podání jedinečné Juliette Binoche chce svou novou knihu věnovat vrst-
vě sociálně slabších. Aby látku zpracovala co nejautentičtěji, nechává se v utajení najmout jako 
uklízečka. Drama z prostředí dělnické třídy vznáší nejednu morální otázku a dává okusit pocit 
společenské neviditelnosti. Ve spolupráci s Akademickou farností. Film uvádí Lukáš Jirsa.

noC Kostelů – PáteK 10. Června 2022, 20.00–24.00

Pouť světla přes Karlův most
Spojení nevěřícího Tomáše a Krista Spasitele soukromou poutí s rozsvícenými svícemi přes 
Karlův most mezi akademickým kostelem Nejsv. Salvátora na Křižovnickém náměstí a augu-
stiniánským kostelem sv. Tomáše na Malé Straně. Svíčky a průvodní text na cestu je možné si 
vyzvednout u oltáře sv. Ignáce v závěru severní lodi kostela.

via sancta Clementina a vlašská kaple
Prostorové propojení kostela Nejsv. Salvátora a řeckokatolické katedrály sv. Klimenta a možnost 
podívat se do zrekonstruované Vlašské kaple. Paralelní ulice, vzpomínka na zašlé časy, kdy  
bylo Klementinum jedním objektem. 

moře světel
Tradiční salvátorský světelný objekt vytvořený ze svíček ve starém presbytáři. Svíčky jsou k dis-
pozici před svatostánkem, informace k postupu rozsvěcení poskytne služba na místě.

21.00 a 22.00 – ingrediente – duchovní hudba 21. století
Na Květnou neděli se kostelem rozezněl projekt Ingrediente a již tradičně proběhne i na Noc 
kostelů. Zazní kombinace starých tradic duchovní hudby s improvizačními vstupy a novými 
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možnostmi hudebních technologií. Letošního konceptu se opět ujali skladatel a multiinstrumen-
talista Tomáš Reindl, pedagog pražské HAMU a Jiří Hodina, interpret gregoriánského chorálu 
a vedoucí projektu Mantaban. Produkce trvá zhruba 30 minut.

Obsazení:

Tomáš Reindl – realtime electronic, tabla, klarinet, koncovka.
Jiří Hodina – gregoriánský chorál, housle.
Jan Jirucha – trombon.
Mélusine de Pas – viola da gamba.

ÚzKost v doBĚ Krize. doPoruČení Pro udrŽení mentálníHo zdraví. 
Pondělí 13. června 2022 od 18.00. sakristie kostela nejsv. salvátora.

Přednáška terapeutky Margarety Šlemínové s praktickými doporučeními pro udržení mentálního 
zdraví. Od 16.30 tamtéž se nabízí možnost bezplatné individuální konzultace před přednáškou, 
zájemci nechť se předem domluví na e-mailu: msleminova@gmail.com.

mgr. margareta Šlemínová 
V současnosti vede soukromou poradenskou praxi, vzdělání získala na PedF UK v Praze a na Univer-
sity of Amsterdam. Absolvovala kromě jiného psychoterapeutický výcvik a výcvik v diagnostice. Je 
členkou britské profesní komory Society of Homeopaths. Pracovala jako terapeut ve Středisku pro 
rodinu a mezilidské vztahy v Liberci, jako terapeut v krizové intervenci a vyučovala na vysoké škole. 
Spolupracuje s kolegy v rodinné terapii, psychosomatice a vzdělávání.

mše sv. za doBrodinCe farnosti – nedĚle 19. Června od 20.00
Předposlední neděli akademického roku budeme slavit mši sv. za všechny dobrodince naší farnosti 
a na poděkování za podporu morální i hmotnou. Mši sv. bude celebrovat Mons. Tomáš Halík.

odKud jdeme a Kam – nedĚle 19. Června od 21.00 v saKristii
V rámci zlepšování komunikace uvnitř farnosti po dvou pandemických letech opět srdečně zveme 
všechny farníky, návštěvníky i zaměstnance, dobrovolníky i dobrodince, zkrátka všechny, komu 
leží osud naší farnosti na srdci, k dalšímu výročnímu setkání – bilanční schůzce (či jak tuto událost 
nazvat).

Rádi bychom se společně ohlédli za farními aktivitami akademického roku 2021/2022, zreka-
pitulovali hospodaření, zvláště ve světle posledních dvou let, představili nové projekty a také se 
zeptali na názory vás, kteří tvoříte onu velkou rodinu kolem našeho kostela. 

Těšíme se na setkání s vámi. Vaši Tomáš Halík, Martin Staněk a farní tým.

zaKonČovaCí mše svatá a oslava KonCe aKademiCKÉHo roKu
V úterý 21. června proběhne od 18.00 slavnostní mše svatá k zakončení akademického roku, 
po které bude od 19.00 následovat společná oslava v sakristii a na Studentském nádvoří s živou 
hudbou a drobným občerstvením. Mši bude celebrovat Mons. Tomáš Halík. V rámci slavnosti bude 
otevřen také knižní bazárek s knihami z farnosti. 
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PasPortizaCe Kostela s vyuŽitím laserovÉHo sKenování
V první polovině května jsme ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a společností GeoSlam v rám-
ci workshopu nechali stavebně zaměřit kostel Nejsv. Salvátora, a tak byla vyhotovena takzvaná 
pasportizace. Prováděla se ručními laserovými skenery s přesností na cca dva centimetry a kostel 
se prošel doslova od sklepa po půdu, tedy od meditační krypty po historický krov. Celé skenování 
zabralo zhruba tři hodiny a prováděli jej tři specialisté. Výsledkem jsou takzvaná mračna bodů, 
ze kterých se dá ve specializovaných programech získat množství informací pro půdorysy, řezy, 
vizualizace a podobně. Ty se následně využijí nejen pro případně rekonstrukce či restaurátorské 
zásahy, ale též pro plánování instalací či výstav. A v neposlední řadě zůstanou pro příští generace 
věrným zachycením stavu kostela v roce 2022, tedy 420 let od jeho vysvěcení v srpnu roku 1602. 
Do budoucna plánujeme podobný workshop s ještě přesnějšími stacionárními skenery, kdy by 
mělo dojít i k zaměření pohřební krypty a exteriéru kostela. 

S prvními výsledky pasportizace vás seznámíme na našich webových stránkách, nicméně již 
v tomto farním zpravodaji máte možnost vidět kostel doslova zrentgenovaný. A není třeba se bát, 
občasní duchové na obrázcích nejsou salvátorská strašidla z půdy, ale zachycené postavy skenu-
jících.  Martin Staněk

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 obě-
tavou službu v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih, zejména před letními prázdninami, 
kdy bude provoz knihovny omezen.
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tiCHá meditaCe v KryPtĚ a online
V březnu byla po covidové pauze obnovena tichá 
meditace v kryptě. Meditaci vede s. Denisa Červen-
ková. Z krypty se v úterý od 19.15 do 20.15 znovu 
line vůně kadidla, která jistě přiláká další zájemce. 

Každé úterý od 20.00 zároveň probíhá on-line 
tichá meditace 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 informa-
ce najdete na našich stránkách v sekci Tichá meditace v kryptě a na karmelitánských stránkách 
cestanahoru.org.

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 ob-
dobí. Sbormistryní je Josefína Šišáková.
Kontakt: josefina.sisakova@gmail.com, 604 426 055.

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, s. Teresie Viery Hašanové jde v tomto typu křesťanské medi-
tace 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 (Thomas 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.
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ranní CHvály (COnventus ChOralis)
Každý pátek se v 7.00 u Nejs. Salvátora schází malé, pro-
měnlivé 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 ohlá-
šení. 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 nabíd-
nout jim prostor pro duchovní růst, navazování přátelství, 
vzdělávání a smysluplné využití volného 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. Kapla-
nem VKH je salvátorský kaplan a oblíbený duchovní průvodce P. Samuel Prívara SJ.

PravidelnÉ aKtivity

po 19.00 Pondělní vysokoškolský klub (Povyk), Družinský sál, Ječná 2.

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

út 19.00 společenství Útes, jednou za 14 dní (10. a 24. května).

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

st 18.30 modlitba růžence, každý týden, podkroví.

st 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:
čtvrtek 2. června – valná hromada VKH,
čtvrtek 16. června – závěrečný táborák, Karmel Edith Steinové, Jinonická 22, Praha 5,
sobota 18. června – sportovní den, Klášter kapucínů, zahrada.
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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 založila Česká křesťanská akademie pod 
záštitou Mons. Tomáše Halíka. Jeho cílem je 
pokračovat v započatém díle a dále ho rozví-
jet. Ředitelem 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 vla-
kem z Prahy trvá zhruba čtyřicet minut. Program duchovních cvičení a přihlašovací formuláře 
najdete na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

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-
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 praxe 
kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné 
po dohodě). Specialitou tohoto termínu kurzu je přídavek praktických cvičení (včetně skupinové 
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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 jednolůžko-
vém pokoji 7000 Kč. 
Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové 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 ve 
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 9 345 Kč. 
Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje.

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. srpen 2022, středa 18.00 až středa 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve 
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 
angl. 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.
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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, P. Jan Regner SJ a MUDr. Barbora Peloušková.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 4680 Kč, na dvoulůžkovém 7500 Kč. Na tomto kurzu jsou 
ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

Podzimní Kurzy
ignaciánské exercicie (6 dní)
19.–25. září 2022, pondělí 18.00 až neděle 15.00 
Exercicie budou vedeny v ekumenickém duchu, jsou určeny pro křesťany z rozmanitého prostředí. 
Doprovázet je budou husitská farářka a teoložka Ivana Noble a jezuita Petr Havlíček. Půjde o klasic-
kou verzi ignaciánských duchovních cvičení s individuálním doprovázením. Základem k meditaci 
budou biblické texty. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je 
při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem 
a provést rozlišování v praktických životních situacích.
Doprovázejí Ivana Noble, P. Petr Havlíček SJ.
Ceny kurzu jsou: na dvoulůžkovém pokoji 6150 Kč, na jednolůžkovém 8700 Kč. Na tomto kurzu 
jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

filmové exercicie (4 dny)
28. září – 2. října 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, P. Samuel Prívara SJ.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 2900 Kč, na dvoulůžkovém 4600 Kč, na jednolůžkovém 
6300 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.
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KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester 
karmelitek žijící kontemplativně apoštolským 
způsobem, který je otevřen těm, kdo chtějí sdí-
let některé jeho dimenze podle svých možností 
a životního zaměření. Karmel se nachází na Jino-
nické 22 v Praze 5 – Košířích. Městskou hromad-
nou dopravou se na Karmel lze dostat tramvají 
č. 6, 9, 10 směr Motol. Vystoupí se na zastávce 
Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická 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 on-line – odkaz na zoom na našem webu.

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. Mail pro zájemce: karmelitky@gmail.com.

so 9.30–14.00

spiritualita Karmelu – setkání žen na Karmelu
18. června 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 20. června – soirée od 20.00 

Volné setkání s hudební produkcí (klavír, klasická kytara, flétny, housle) a občerstvením. Uskuteč-
ní se na zahradě Karmelu. Čeká vás milá a neformální společnost. Máte-li přátele, kteří by se za 
normálních okolností báli vstoupit na půdu kláštera, pro tentokrát mohou odložit obavy a přijít 
s vámi. Děti, psi a jiná zvířena jsou také vítáni.
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FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitánů, 
otevřeným pro veřejnost. Nabízí duchovní 
a vzdělávací program i možnost jen tak po-
být na místě, kde se po staletí protínala ho-
rizontála hmoty s vertikálou ducha. Fortnu 
najdeme na Hradčanském náměstí 3.

Pravidelný program

po 17.30–19.30 Meditace během.

út 8.00 Ranní meditace.

út 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.

letniCe – soBota 4. Června od 21.00
Duch, Dech, Slovo a Oheň. V kostele a na zahradě svatodušní vigilie s hudbou Michala Hrubého.

BlaŽená on-line – PondĚlí 6. Června 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.

arteteraPeutiCKý worKsHoP – oCHutnávKa – PondĚlí 6. Června od 9.00 do 18.00
Imaginace. Barvy. Hlína. Zhmotnění. Cesta lesem. Nečekaná setkání, poznání, loučení a návrat. 
Zveme vás na zážitkový workshop, který nabídne ochutnávku arteterapeutické skupinové práce 
s výtvarným materiálem. Workshopem provázejí MUDr. Věra Strunzová a MgA. Matouš Marek.

noC Kostelů: 100 dní – PáteK 10. Června od 18.00 do 23.00
Otevřeny budou kostel a zahrada. Od chvíle, kdy na Fortnu přišli první lidé postižení válkou, uplynu-
lo sto dní. Jejich příchod proměnil prostor, čas i nás všechny a vepsal se do stovky symbolů bolesti 
i naděje. Od 20.00 do 20.45 proběhne koncert sboru Krásné zpěvačky pod vedením Vladimíra Hájka.

KonCert Hagios – soBota 11. Června od 19.30
V naší zemi se bude poprvé konat koncert projektu HAGIOS, koncert, na němž si zazpíváme všich-
ni. Večer vnitřního ztišení a načerpání sil se zpěvy z Taizé a písněmi HAGIOS. Koncert řídí Helge 
Burggrabe.

setKání CHlaPů na fortnĚ – PondĚlí 13. Června 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.
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válKa, (Bez)moC a já – středa 15. Června od 19.00 do 21.30
Válka nás zaskočila a nenechává nás klidnými. Přináší hněv, strach, bezmoc, ale zároveň potřebu 
řešit a zachraňovat. Jak čelit této nenadálé výzvě? Kde hledat rovnováhu mezi vnitřním pokojem 
a vnější angažovaností? Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.

DOMINIKÁNSKÁ 8
Dominikánská 8 je místo vzdělá-
ní a kultury při dominikánském 
klášteře sv. Jiljí v Praze. Akce D8 se 
konají v barokním refektáři. Vstup 
z Jilské 5 nebo Jalovcové 2.

ČesKá arCHiteKtura  
2021–2022  
středa 1. Června v 19.00
Uvedení 22. architektonické ročen-
ky, jejíž kurátorkou je letos archi-
tektka Pavla Melková. Poté bude 
následovat panelová debata na 
téma Krása a účelnost v architektuře. Hosté debaty: Pavla Melková, Josef Pleskot, Michal Škoda, 
Dagmar Vernerová. Moderuje Petr Vizina. Po debatě a přípitku bude následovat prohlídka kláštera 
s architektem Josefem Pleskotem.

HistoriCKá zátĚŽ a smíření – ČtvrteK 2. Června 2022 v 19.30 
Mnoho míst na světě tíží rány z dávné i úplně nedávné historie, které ovlivňují mezilidské soužití. 
Nezahojené rány z minulosti jsou často zdrojem dalšího napětí. Jak s nimi nakládat? Jak má vy-
padat smíření, aby bylo skutečně spravedlivé?

Hosté: Karin Hofmeisterová, Tomáš Petráček, Petr Sláma. Moderuje Petr Fischer.

HoráK 40 fest, festival HerCe jana HoráKa
4 představení, vždy od 19.30

jakub deml: zapomenuté světlo – pondělí 6. června.
rybáři: budeš lovit svoje syny – úterý 7. června.
tučňáci na arše – středa 8. června.
františek blázen – čtvrtek 9. června.

tomáš aKvinsKý: o Křtu a Biřmování – středa 15. Června v 19.30
dominikánský knižní salon
Co je to křest a co znamená být pokřtěn? Může být nepokřtěný člověk spasen? Je lepší pokřtít člo-
věka v dětském věku, nebo počkat do jeho dospělosti, až se bude moci rozhodnout sám? Traktát 
Teologické sumy O křtu a biřmování (STh III, q. 66–72) nám představí Benedikt Mohelník OP.
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Pro smrt uděláno – čtvrtek 16. června 2022 ve 20.00 
O smrti se v naší společnosti mluví velmi málo, jako by to bylo něco nepatřičného, co se má 
odehrát za zdmi nemocnic a nerušit spokojený život ostatních. Změnit se to snaží autoři knihy 
Pro smrt uděláno, se svými rozhovory o posledních věcech s různými významnými českými 
osobnostmi. Na představení publikace bude přítomna Dana Němcová, Věra Nováková, Michal 
Plzák. Setkání bude moderovat Lucie Vopálenská.

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).

Z Noci kostelů 2019. Foto: archiv Akademické farnosti



Pravidelný týdenní Program (do KonCe Června)

úterý 

17.30–18.00
19.00–19.30 Výpůjční doba salvátorské knihovny.

17.30–19.30 Zkouška scholy.

19.00 Kurz základů víry.

19.15–20.15 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).

Červnový Program

neděle 5. 6.
14.00

slavnost seslání ducha svatého,
mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík a doprovází 
salvátorská schola s programem Svatodušní renesance.

20.00 mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ a doprovází 
salvátorská schola s programem Svatodušní renesance.

úterý 7. 6. 18.00 mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík, doprovází 
salvátorská schola s programem Svatodušní renesance.

středa 8. 6. 19.00 film a spiritualita, Dva světy, velký sál Městské knihovny.

pátek 10. 6. 20.00–24.00 noc kostelů.

pondělí 13. 6. 18.00
Úzkost v době krize. doporučení pro udržení 
mentálního zdraví – přednáška psycholožky Margarety 
Šlemínové, salvátorská sakristie.

úterý 21. 6.
18.00 mše sv. k zakončení akademického roku – celebruje 

Mons. Tomáš Halík, doprovází salvátorská schola.

19.00 oslava zakončení akademického roku.

neděle 26. 6. 14.00 mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík,
Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Program během akademických prázdnin (červenec–září)

neděle
19.15–19.45 Možnost zpovědi nebo duchovního rozhovoru.

20.00 mše sv.
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