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Vážení a milí,

nejprve srdečné přivítání všem nově příchozím do naší farnosti, všem studentům prvních ročníků, 
novopečeným doktorandům, zaměstnancům vysokých škol a dalších akademických institucí, ale 
i všem těm, kdo v našem kostele hledají duchovní zázemí. Vítejte v pražské akademické farnosti, 
která 2. října 2022 slaví osmnáct let od svého založení, což by mohlo kromě jiného znamenat, že 
je takzvaně plnoletá.

Možná zklameme ty, kdo hledají klub intelektuálů s nádechem tajemného disidentství uvnitř 
církve. Těžko byste u nás nalezli pouhý náboženský servis ke splnění „nedělní povinnosti“ a roz-
hodně neprovozujeme kult k uctění (nebo usmíření) katolického Boha.

O co nám při tom pro někoho nekompatibilním spojení akademického přístupu a křesťanské 
víry může jít?

Leccos je již obsaženo v tom nesympatickém slově kult – colo, colere, cultus, tedy pěstovat, jak 
zní slovníková definice. A odtud není daleko jednak ke kultuře, jednak ke kultivaci. Kultura dialogu, 
kultivace veřejného prostoru i vnitřního postoje. To vše je praxí, žitou zkušeností víry, nezbytným 
výhonkem spirituality.

Abychom mohli cokoli pěstovat, potřebujeme živnou půdu. Na jedné straně jde podobně jako 
ve filozofii o prostý úžas, žasnutí a údiv nad samotným bytím, ptaní se po příčinách, vidění ne-
samozřejmosti světa. A na straně druhé, protože jsme lidé věřící, jde i o „nalézání Boha ve všech 
věcech“, jak nám připomíná Ignác z Loyoly. A všechny věci, vztahy, souvislosti vidět naopak v Bohu, 
sluší se dodat. „A také hledat a vidět boží stopy nejen ve tváři bližního, ale i ve zkumavce či grafu!“ 
správně by se ozvali vědci.

Kdybychom v této souvislosti směli parafrázovat pětadvacátou kapitolu Matoušova evangelia, 
zněla by asi takto: Řekl jim: Byl jsem daleko a zahlédli jste mě, byl jsem blízko a dotkli jste se mě. 
A tehdy mu biologové, sochaři, sociologové a elektrotechnici řeknou: kdy jsme tě viděli vzdáleného 
nebo blízkého a poznali tě? A on jim na to odpoví – kdykoli jste žasli nad fotografií vesmíru z Webbova 
teleskopu, nad genovou sekvencí v mikroskopu, radovali se před tváří uzdraveného po operaci, jásali 
nad vyřešenou rovnicí, oněměli před obrazem v galerii, prosadili zákon na ochranu utlačovaného, 
napsali báseň… tehdy jste mě uviděli.

Ale byli tam také účetní s excelovými tabulkami, které jim nevycházely, a biskupové s neobsazenými 
farami… To je však už docela jiná kapitola.

Setkávat se s Bohem ve všech věcech, i v těch, které možná vždy nejsou tak prvoplánové či 
dostatečně zbožné, znamená nedelegovat svoji víru pouze na kult a jeho zástupce, nevmáčknout 
poezii života jen do těsné kostelní lavice nedělního křesťanství. Vidět a nalézat a zůstat nohama 
v reálném životě, to je takzvaná kontemplace v akci, dobrá metoda živé spirituality. Jenže být 
kontemplativní v činnosti nemá vést pouze k zasnění se nad kahanem v laboratoři. Znamená to dát 
Bohu prostor a šanci, aby mohl být ve všem, zůstat aktivními lidmi s pozornou myslí začátečníka 
a otevřeností dítěte. A dodejme, že i s nezbytnou sebeironií, odstupem a humorem, abychom se 
při tom všem nebrali příliš vážně a Duch opravdu vanul, kde chce.

Vítejte (opět) u Salvátora.
 Martin Staněk
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AKTUALITY

Stávající a noví Spolupracovníci na SalvátorSké vinici
Od minulého akademického roku operuje náš farní tým takřka v nezměněné sestavě. Pouze na 
pozici kostelníků došlo k malé výměně, po odcházejícím Janu Přibáňovi, který odjel studovat 
do Vídně, nastoupil Martin Lohynský, student KTF UK v Praze. Vítáme jej na palubě a přejeme 
příjemnou službu. 

Zejména pro nově příchozí představujeme i stávající tým akademické farnosti: 

Mons. tomáš Halík – farář (mše svaté, zpovídání, Kurz základů víry, křty dětí), 

p. Marek orko vácha – farní vikář (zpovídání, mše svaté, Kurz základů víry, svatby, křty dětí), 

p. Samuel prívara Sj – farní vikář (zpovídání, mše svaté, Kurz základů víry, svatby, křty dětí,  
exercicie), 

P. Ondřej Salvet – výpomocný duchovní (občasně mše svaté, svátost smíření),

Martin Staněk – pastorační referent a koordinátor farnosti (Kurz základů víry, příprava snoubenců, 
příprava rodičů ke křtu dětí, duchovní konzultace, pastorační a provozní management farnosti, 
výstavní agenda), 

Kateřina Černá – farní asistentka (administrativa, kalendář a koordinace akcí, webové stránky, 
sociální sítě a farní zpravodaj),

S. Denisa Červenková CSTF – pastorační spolupracovnice (Kurz základů víry, vedení tichých 
meditací a víkendových exercicií, duchovní doprovázení),

Adéla a Petr Muchovi – pastorační spolupracovníci (Kurz základů víry, víkendové rekolekce, 
duchovní konzultace),

Pavel Šimáček – technický administrátor a správce kostela (příprava úterních mší svatých,  
technické zabezpečení budovy a akcí),

Robert Hugo – titulární varhaník a regenschori (koordinace hudebních akcí),

Soňa Kružíková – varhanice,

Pavel Černý – varhaník,

Kryštof Hlavnička – seniorní kostelník, sakristán (nedělní mše svaté, adorace, svatby), 

Martin Lohynský – juniorní kostelník (nedělní mše svaté, adorace, svatby),

Sylvie Pavlová – ekonomka a účetní farnosti,

Josefína Šišáková – sbormistryně scholy,

Filip Rajnoch – pomocný sbormistr scholy,

Norbert Schmidt – architekt a kurátor (koordinace výstav a instalací).

Další zde nejmenovaní: členové ekonomické rady, lektoři, ministranti, zpěváci, knihovníci, vedoucí 
společenství, floristky, dobrovolníci, sportovci a jiní. Kontakty na všechny spolupracovníky na 
salvátorské vinici naleznete na webových stránkách, prosíme, seznamte se.
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KNIŽNÍ NOVINKY
Přelom září a října se letos nese ve znamení knižní sklizně obou našich kaplanů, tedy Marka Orko 
Váchy a Samuela Prívary. Vácha poskytl svůj druhý knižní rozhovor, tentokrát spisovatelce Kláře 
Mandausové. Prívara pokračuje v přibližování jezuitské spirituality. Po seznámení s modlitbou 
examen můžeme nyní nahlédnout, jaká doporučení nám dávají jezuité ohledně našich každoden-
ních i zásadních životních rozhodnutí. Obě knihy budou k dostání v sakristii.

Klára Mandausová: Marek Orko Vácha – Dobro a zlo 21. století
Milníky současnosti v rozhovoru se známým knězem a přírodovědcem. Pandemie, válka na Ukrajině 
a další události přinesly do našich životů dosud neznámou dávku obav a nejistoty. Jak zvládat 
mezní situace a co za ponaučení si z nich odnést? Proč je v dnešním světě důležitá víra a jak může 
pomáhat jednotlivci i společnosti? Jak člověka formuje násilí, strach, nemoc a vyhrocené situace? 
Nejen na tyto otázky hledá Marek Orko Vácha odpovědi v rozhovoru, který vnáší světlo do temných 
zákoutí nelehké doby.
Mladá fronta, 144 stran, 349 Kč.

Pavel Banďouch, Samuel Prívara: Rozhoduj se jako jezuita
Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom 
se však chtěli rozhodnout správně. Co to vlastně je správné rozhodnutí?

Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli 
nechat vláčet emocemi či se spoléhat jen na intuici. Udělat správné rozhodnutí v křesťanském 
pojetí vyžaduje takzvané rozlišování, tedy pozorné vnímání vnitřních hnutí v srdci, které vede 
k plnějšímu a autentičtějšímu životu. Pro správné rozlišování je potřeba, aby srdce (jako symbol 
touhy, emocí), hlava (jako symbol rozumu, intelektu) a vůle spolu komunikovaly. Podobně jako ve 
sportu, v hudbě či při studiu cizích jazyků hrají zásadní roli praktická zkušenost a trénink.

Jedním z těch, kteří v tomto „sportu“ dosáhli mistrovství, byl Ignác z Loyoly. Tato kniha inspi-
rovaná Ignácovými myšlenkami nabízí srozumitelný a čtivý návod, jak se rozhodovat tak, aby 
každé naše rozhodnutí bylo co nejsvobodnější a bylo požehnáním nejen pro nás, ale i pro ostatní.
Alpha Book, 124 stran, 228 Kč.

CO NÁS ČEKÁ

SLAVNOSTNÍ BOHOSLuŽBA VeNI SANCTe K zAHáJeNÍ AKADeMICKéHO ROKu 2022/2023
úterý 4. října v 18.00
Zveme všechny studenty prvních ročníků, studenty ostatních ročníků, učitele i zaměstnance praž-
ských vysokých škol a všechny přátele a příznivce pražské akademické farnosti k zahájení nového 
akademického roku, o kterém doufáme, že nám jej dobrotivý Bůh ráčí zachovat. Akademický rok 
2022/2023 zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Sancte v úterý 4. října v 18.00 v kostele Nejsvě-
tějšího Salvátora. Mši svatou celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí Salvátorská schola. 
Po mši svaté následuje neformální setkání s občerstvením na Studentském nádvoří Klementina, 
o hudbu se postarají DJʼs Radia 1 Jiří Šteffl a Stanislav Zima. 

Těšíme se na vás.
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FILM A SPIRITuALITA
Velká premiéra – středa 12. října od 19.00, velký sál Městské knihovny
Pro herce Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Jeho 
žena Markéta (Klára Melíšková) je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit u psychologa 
(Jakub Žáček). Šnajdr raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které 
chce zazářit se svou babičkou (Iva Janžurová). Ve spolupráci s akademickou farností Praha uvádí 
Lukáš Jirsa, hostem diskuse bude herec Pavel Šimčík.

NOČNÍ PěŠÍ POuť NA SVATOu HORu u PřÍBRAMI
14. října
Srdečně zveme na již tradiční noční pouť z Prahy na Svatou Horu u Příbrami. Sraz je v pátek 14. října 
v 19.00 na konečné autobusu č. 129 Zbraslav Baně (ze Smíchovského nádraží odjíždí v 18.40). Celá 
cesta měří cca 55 kilometrů a většinou vede po lesních cestách. Trasa: Zbraslav Baně – motorest 
Jíloviště – Černolice – Skalka – Stožec – Kuchyňka – Příbram – Svatá Hora.

Tradice této pouti sahá minimálně do padesátých let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, 
aby nebudili pozornost policie. Původní trasa vedla z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 
hledala skupina, která tradici poutě převzala, alternativní trasu kvůli uzavřenému mostu ve Ště-
chovicích. Od té doby pouť vede po hřebeni Brd. Pouť se koná za každého počasí, po cestě není 
možnost občerstvení kromě začátku a konce trasy. Přizpůsobte tomu své vybavení. Méně zdatní 
účastníci mohou odjet dříve posledním autobusem z Řitky (asi čtvrtina trasy) nebo prvním ranním 
z Dobříše (asi dvě třetiny trasy) zpět do Prahy. Příchod na Svatou Horu u Příbrami se očekává v do-
poledních hodinách. Odtud se po tiché meditaci, případně po účasti na některé ze mší, účastníci 
odeberou zpět do Prahy.

Více informací: pavelkurka@seznam.cz.

BOHOSLuŽBA zA zeMřeLé
Requiem W. A. Mozarta 2. listopadu od 20.00
Mši svatou celebruje Mons. Tomáš Halík. 
Zazní Requiem W. A. Mozarta v podání souboru Capella Regia, sboru a sólistů pod vedením Roberta 
Huga. Po mši bude možnost nechat v sobě doznít requiem, zastavit se a ztišit v presbytáři kostela 
a zapálit svíčku za své blízké. Světelnou meditaci bude doprovázet čtení textů o smrti a vzkříšení.

KuRz záKLADŮ VÍRY 2022/2023
Již probíhající kurz přípravy ke křtu a biřmování pro konvertity (začátečníky), který začal v listo-
padu 2021, pokračuje opět první přednáškou, a to v úterý 11. října po mši svaté v 19.00. Otevřeme 
téma liturgie a svátostí. Frekventanti se mohou již přihlašovat na podzimní (a zanedlouho i jarní) 
víkendová setkání v Kolíně. 

Zbrusu nový kurz přípravy ke křtu a biřmování pro konvertity otevíráme v příštím roce 2023 v říjnu.
Vedle výše uvedeného programu se však již letos otevírá zkrácený půlroční kurz přípravy na 

svátost biřmování pro pokřtěné dospělé praktikující (vše je podmínkou), kteří pravidelně docházejí 
ke svátostem. První schůzka je taktéž 11. října v 19.00 (tedy po mši svaté) v sakristii kostela. Více 
informací o tomto zkráceném kurzu podá Adéla Muchová: muchova@farnostsalvator.cz.

Více informací ke kurzu jako takovému najdete na našich webových stránkách nebo je poskytne 
Martin Staněk (stanek@farnostsalvator.cz). Těšíme se na vás.
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PODPOŘTE NÁS

A SLOVO Je OPěT SLYŠeT, DěKuJeMe! 
Projekt obnovy ozvučení v kostele Nejsvětějšího 
Salvátora je završen. V neděli 14. srpna poprvé 
zaznělo kázání do nových mikrofonů, z nových 
reproduktorů a prostřednictvím nového zesilo-
vače. Pořídili jsme si také výkonnější bezdráto-
vou soustavu, která pokryje celý kostel. Firma 
Ozvuk pracovala rychle a v dalších týdnech po 
výměně technických komponent (ty nové jsou 
od firmy Rduch) se zejména v rámci bohoslužeb 
a svateb ladila kvalita a výkon sestavy tak, aby 
na všech místech byla slyšitelnost co nejlepší. V minulosti byla potíž zejména s místy u vchodu 
za mříží, v transeptu, v závěru bočních lodí a také v sakristii, kam se během mše mohou uchýlit 
maminky s dětmi. Do 1. září se také podařilo shromáždit všechny potřebné prostředky, což je vý-
borné, a tímto děkujeme všem dárcům, kteří přispěli svým dílem, zvláště pak těm, kdo rekonstrukci 
podpořili velkou částkou a umožnili nám projekt dokončit rychleji. Bez solidarity farníků i vzdále-
nějších přátel by se to nikdy neuskutečnilo. Děkujeme. Kázání a promluvy z našeho kostela najdete 
kromě archivu kázání na našich webových stránkách, též na Spotify a na farním kanálu YouTube. 
Rádi bychom znovu poděkovali těm, kteří svou štědrostí podporují naši farnost jak v aktivitách 
obecně (bohoslužby, provoz, pastorace a další), tak v jednotlivých projektech (letos to byla ob-
nova ozvučení kostela). Na webových stránkách na stránce Podpořte nás naleznete v poslední 
výroční zprávě podrobnější informace, které se týkají pastorace a ekonomické stránky farnosti 
v uplynulém roce.

NeDěLNÍ SBÍRKY V KOSTeLe
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, bohoslužebné potřeby, 
údržba, provoz), vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační programy 
arcidiecéze a čtyř sbírek do Fondu sv. Vojtěcha, určeného na podporu platů duchovních.

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. 
Rádi vám vystavíme potvrzení. Na webových stránkách vždy najdete také aktuální projekt, který 
je možné podpořit.

JAK POMOCI NeFINANČNě?
Dobrovolnickými aktivitami – v rámci mše svaté například nesení darů či vybírání sbírky, mimo mši 
například při přípravě farního Kafe po mši nebo s občerstvením při zahájení či zakončení akademic-
kého roku, o Vánocích se zdobením stromů, několik dobrovolníků je potřeba během Noci kostelů 
nebo jako služba v knihovně. Zájemci nechť se hlásí na farním e-mailu: info@farnostsalvator.cz. 
Děkujeme za vaši pomoc!
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY

MODLITBA A MeDITACe
Tichá meditace se sestrou Denisou a on-line meditace

Od 18. října se znovu rozběhnou tiché meditace v kryptě, kte-
ré vede sestra Denisa Červenková. Meditace se konají každé 
úterý od 19.10 do 20.10. V úterý od 20.00 zároveň probíhají 
on-line tiché meditace se sestrami karmelitkami a jejich přá-
teli (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.

CeNTeRINg PRAYeR – MODLITBA uSeBRáNÍ, MODLITBA SOuHLASu
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: centeringprayerpraha@gmail.com.

PáTeČNÍ RANNÍ CHVáLY (CONVeNTuS CHORALIS)
Každý pátek se v 7.00 u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, 
proměnlivé společenství k chorální modlitbě ranních chval. 
Její těžiště spočívá v latinsky zpívaných žalmech. Po skončení 
(zhruba v 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro 
úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup 
zadním vchodem přes sakristii z průchodu do Klementina. 

Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591.

SPOLeČeNSTVÍ ABSOLVeNTŮ KuRzu záKLADŮ VÍRY ANeB 
ALuMNI KuRzu záKLADŮ VÍRY (KzV)
Každou první středu v měsíci od 18.00 do 19.30 se v kryptě schází proměnlivá komorní skupina lidí 
ze všech ročníků KZV. První část setkání věnujeme reflexi krátkého duchovního textu. V druhé části 
debatujeme nad konkrétním tématem z našeho života ve víře – v rodině, ve společnosti, v práci. 
Setkávání umožňuje nám – lidem rozdílného věku, profesí a v různých životních situacích – sdílet 
naši běžnou duchovní praxi, všednodenní kroky naší víry. Společenství je prostor, kam můžeme 
brát svá tápání, pochyby i objevy a vděčnost.

Vítán je každý absolvent KZV, tedy z kteréhokoli ročníku kurzu. Chcete-li přijít, napište si o text 
a téma debaty příštího setkání Haně Šimkové na simkovaha@gmail.com.
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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, pomocným sbormistrem je Filip Rajnoch.

Kontakty: josefina.sisakova@gmail.com, 604 426 055; filip.rajnoch@gmail.com, 774 219 243

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. Děkujeme našim knihovníkům Janě Hrdličkové, Jiřímu Soukupovi a Sylvii Křížové za 
jejich obětavou službu v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.

Výpůjční doba: úterý 17.30–18.00, 19.00–19.30.

VYSOKOŠKOLSKÉ 
KATOLICKÉ HNUTÍ 

Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) 
je společenstvím vysokoškolských studen-
tů, ale též absolventů a lidí s akademickým 
prostředím jakkoli spojených. Cílem spo-
lečenství je poskytnout studentům zázemí 
během jejich studia a nabídnout jim pro-
stor pro duchovní růst, navazování přátel-
ství, vzdělávání a smysluplné využití vol-
ného času. VKH sídlí v jezuitské rezidenci 
v Ječné 2 u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde se konají také pravidelné studentské 
mše ve středu od 19.00. Kaplanem VKH je P. Samuel Prívara SJ. V červnu si VKH zvolilo no-
vého předsedu, kterým se stal Jan Vičík. Více informací najdete na webových stránkách  
vkhpraha.cz, Facebooku a Instagramu hnutí.

Středa 5. října v 19.00 – zahajovací mše VKH Praha, kostel sv. Ignáce z Loyoly.
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KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ
Vznikl transformací exercičního 
domu, který do roku 2019 provozo-
vali jezuité a na jeho chodu se po-
dílela akademická farnost a sestry 
karmelitky z Karmelu Edith Steino-
vé. Centrum nově založila Česká 
křesťanská akademie pod záštitou 
Tomáše Halíka. Jeho cílem je po-
kračovat v započatém díle a dále ho 
rozvíjet. Ředitelem centra je Oldřich 
Jirsa. Kolínský klášter je místo pro 
ty, kdo hledají prostor pro ztišení 
a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvo-
ji svého duchovního života. Nachází 
se na adrese Kutnohorská 26, Kolín. 
Cesta vlakem z Prahy trvá zhruba čtyřicet minut. Program duchovních cvičení a přihlašovací for-
muláře najdete na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

Každodenní tichá meditace on-line
25 minut denně v 8.00 ráno a 20.00 večer 
Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line. 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. 

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.
Doprovázejíí Eva Hrubá, P. Samuel Prívara SJ.

eneagram – Mezi duší a Duchem I. (2 dny)
7.–9. října 2022, pátek 18.00 až neděle 15.00
Kombinace duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu.
Sebeuvědomění je základ osobního i spirituálního rozvoje. Víkendové setkání mezi duší a Duchem 
je kombinací duchovních rekolekcí a psychoterapeutického workshopu. Cílem je praktické využití 
získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání používáme několik 
cest, v rámci kurzu se zaměřujeme na osvědčené přístupy, zejména enneagram.
Doprovázejí terapeut Michal Petr, s. Denisa Červenková CSTF.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2600 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3600 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 4400 Kč. Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky.
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Úvod do kontemplace (3 dny)
13.–16. října 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Praktický úvod do meditace s možností individuálního doprovázení určený především těm, kdo 
mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako vstupní či seznamovací se svě-
tem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších 
duchovních cvičeních. 
Doprovázejí P. Jan Regner SJ, terapeut Leoš Zatloukal.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2450 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3950 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové 
pokoje.

Sádhana (3 dny)
27.–30. října 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz je inspirován 
školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, 
naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu 
budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (mytí nádobí, procházek nebo drobných prací). 
Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.
Doprovázejí Šimon Grimmich a Eva Hrubá.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2450 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3950 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové 
pokoje.

Úvod do ignaciánských cvičení (3 dny)
3.–6. listopadu 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, Pavel Banďouch SJ a sestra Simeona CJ.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2450 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3950 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5250 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Kontemplativní exercicie (4 dny)
16.–20. listopadu 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro 
začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby. 
Doprovázejí P. Samuel Prívara, s. Denisa Červenková CSTF.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2900 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 4600 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 6300 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester karme-
litek žijící kontemplativně apoštolským způsobem, 
který je otevřen těm, kdo chtějí sdílet některé jeho 
dimenze podle svých možností a životního zaměření. 
Karmel se nachází na Jinonické 22 v Praze 5 – Koší-
řích. Městskou hromadnou dopravou se na Karmel lze 
dostat tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol. Vystoupí se na 
zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická 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 s. Denisa Červenková. 

20.00 Tichá meditace on-line – 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 – Terezie z ávily: Hrad v nitru 
Čteme a vedeme dialog nad knihou Hrad v nitru. Koná se jedenkrát 
měsíčně, tentokrát 5. října. E-mail pro zájemce: karmelitky@gmail.com. 

so 9.30–14.00

Spiritualita Karmelu – Setkání žen na Karmelu 
Dne 1. října 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.

NAJÍT SVOu CeSTu
Otevíráme nový kurz pro mladé ženy, které se chtějí naučit lépe rozpoznávat Boží hlas ve vlastním 
životě, více mu rozumět a lépe se rozhodovat.
Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Důležitou součástí je téma 
modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.
První setkání proběhne na Karmelu Edith Steinové, Jinonická 22, Praha 5 Košíře od 18.00 v pátek 
21. října do 14.00 v neděli 23. října.
Bližší informace a přihlášky u s. Denisy, e-mail: karmelitky@gmail.com, tel: 723 588 512.
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FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitánů, otevře-
ným pro veřejnost. Nabízí duchovní a vzdělávací 
program i možnost jen tak pobýt na místě, kde 
se po staletí protínala horizontála hmoty s verti-
kálou ducha. Fortnu najdeme na Hradčanském 
náměstí 3.

PRAVIDeLNý PROgRAM

út 8.00–8.30 Ranní meditace. 

9.30–11.00 Minimeditace – pro rodiče s malými dětmi. 

st 18.00–18.50 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. 

MeDITAČNÍ ODPOLeDNe PRO RODIČe S DěTMI
neděle 2. října v 15.00–18.00
Těší se Míša Lifková a Lenka Krčálová s rodinami.
Rodinné meditační odpoledne. Čas být spolu, čas meditovat, čas jenom tak být. Zažít chvilku ticha 
uprostřed ruchu rodiny s malými dětmi.

řÍJNOVé SeTKáNÍ CHLAPŮ
pondělí 3. října v 19.00
Zve Pavel Hrdina.
Kráčíme životem, měníme se z chlapců v muže a z mladých mužů ve zralé muže. Vytváříme na 
Fortně prostor, kam mohou muži přicházet na společné setkání a sdílení.

BLAŽeNá ON-LINe: HLAS JAKO VODA
středa 5. října ve 20.00 Zoom
Zve Zuzanou Vlčinská.
Hlas je jako voda, může pečovat o vnitřek těla i duši zároveň. Večerní on-line hlasové lázně pro ženy.

TICHO – VÍKeND S MeDITACÍ
7.–9. října 2022 (pátek 18.00 – neděle 15.00)
Doprovázejí Petr Glogar a Hana Říhová.
Víkend v tichu je vhodný pro začátečníky i pro ty, kdo chtějí svoji meditační praxi prohloubit.

VeČeR V KRuHu: BuDe HŮř?
úterý 11. října 19.00
Hovořit a naslouchat.
Budeme si moci v zimě zatopit? Jak zvládneme zdražování? Budou se mít naše děti hůř než my? 
Straší vás zprávy z médií? Máte obavy nebo máte pocit zbytečné paniky všude kolem? Přijďte do 
kruhu, který naslouchá.
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Já – TY – ONI
12.–13. října / 23.–24. listopadu / 11.–12. ledna (středa 18.00 – čtvrtek 18.00)
Doprovázejí Ludmila Bartůšková a Petr Glogar.
Jak se nám žije s námi samými, ve vztahu k druhým a co dáváme světu. Třídílný, volně navazující 
seminář. Můžete se zúčastnit všech nebo jen vybraných.

MezI DuŠÍ A DuCHeM (PRO ABSOLVeNTY)
úterý 18. října v 9.30–17.00
Doprovázejí Michal Petr a Denisa Červenková.
Jednodenní rekolekce nabízejí příležitost opět prohloubit své sebeuvědomění, při kterém využi-
jeme enneagram společně se zácvikem do kontemplativní modlitby.

pod MaSkou
pondělí 24. a 31. října v 19.30–21.00
Doprovázejí Jana Šamánková a Míša Lifková.
Na benátském karnevale nosili lidé masky, aby si na chvíli odpočinuli od svých sociálních rolí. 
Když si nasadíme masku, bereme na sebe její roli. A leccos se o sobě můžeme dozvědět. Tvořívá 
dílna pro ženy.

MANDYLION
26.–30. října v (středa 15.00 – neděle 15.00)
Doprovázejí Martin Damian a Kateřina Bauer.
Duchovní cvičení spojuje psaní ikony otisku Ježíšovy tváře s praxí starodávné meditativní Ježíšovy 
modlitby.

VTěLeNá POzORNOST
pondělky 12. září – 31. října v 19.00–21.00 
Doprovázejí Marko Janicki a Vladimír Trembetský.
Meditační praxe s důrazem na propojení těla a mysli.

všicHni Svatí
3.–6. listopadu (čtvrtek 18.00 – neděle 14.00)
Doprovází Ivana Noble.
Kde se mohu dotýkat darů minulých generací? Čí jsou to tváře, čí láska, čí tvořivost? Kde na sobě 
nesu stopy jejich bolesti? Duchovní cvičení s texty, obrazy a hudbou.

KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ A PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
Člověk v dialogu – Cyklus přednášek a setkání v Kostele Pražského Jezulátka.

DuCHOVNÍ zDROJe – POHLeD NA MeDITACI V MezINáBOŽeNSKéM DIALOgu
středa 19. října v 19.00
V panelové diskusi se setkají katolická řeholní sestra Denisa Červenková, biskup Církve českoslo-
venské husitské Juraj Dovala a opat zenového centra Jiří Hazlbauer. Moderuje Petr Vizina.
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DOMINIKÁNSKÁ 8
Dominikánská 8 je místo vzdělání  

a kultury při dominikánském klášteře svaté-
ho  Jiljí v Praze. Akce D8 se konají v barokním 
refektáři. Vstup z Jilské 5 nebo Jalovcové 2.

gILLeS eMeRY: TROJICe
středa 12. října v 19.30
Večer nakladatelství Krystal OP s fr. Bene-
diktem Mohelníkem OP.

„Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé 
slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek“ (Jan 14,23).
Teolog a dominikán Gilles Emery nás ve svém díle uvádí do nauky o Trojici, která nepředstavuje 
jen jedno z témat k přemýšlení, nýbrž je srdcem křesťanské víry, jež nalézáme v centru evangelia. 
Záměrem autora je ukázat význam a pravdu toho, co trojjediný Bůh zjevil ze svého tajemství. 
Nezastavuje se však jen na úrovni základních otázek ohledně rozlišení a soupodstatnosti božských 
osob, jejich vzájemných vztahů a vlastností či jejich konání ve světě. Směřuje až k podstatě věci, 
k poslednímu cíli veškeré božské ekonomie: aby tvorové vstoupili do dokonalé jednoty s Nejsvětější 
Trojicí a došli k blaženému patření na Trojici v životě věčném. Najdeme odvahu k tomu vydat se 
po této cestě?

geNDeROVé STeReOTYPY V CÍRKVI
čtvrtek 13. října v 19.30
Debata. Hosté: psycholožka Olga Pechová, sociolog Jaroslav Šotola. 
Moderuje Veronika Sedláčková.
Mužské a ženské role jsou v církevních kruzích často chápány jako něco jednou provždy daného, 
neměnného. Slovo gender působí skoro jako nadávka. Nebo jako něco, co ohrožuje přirozený řád 
věcí. Je to s oním přirozeným řádem tak jednoduché? Nevyvíjejí se mužské a ženské role v čase? 
Můžeme nějak historicky situovat model, který je upřednostňovaný v církevním prostředí? Co 
máme zadané v našem biologickém nastavení, co je proměnlivé a co kulturně dané? Nabízí modely 
mužství a ženství v církvi místo pro všechny?

eVROPSKé HODNOTY
čtvrtek 20. října v 19.30
Debata z cyklu Revue Salve. Hosté: teoložka Lenka Karfíková, politik Daniel Kroupa a politolog 
Ondřej Slačálek.
Hodnoty – ať už v sousloví „tradiční hodnoty“, „křesťanské hodnoty“ či „evropské hodnoty“ se dnes 
ve veřejných debatách skloňují ve všech pádech. Používá se jich jako hesla, pod kterým si máme 
všichni představit totéž. Ale je tomu skutečně tak?

Budeme hledat odpověď na otázky, zda existují nějaké obecně přijímané evropské hodnoty 
a jak je lze chápat, kde se v evropském prostoru vzaly a jaký mají vztah k židovsko-křesťanským 
kořenům Evropy a jestli se proměňují v čase.
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

KONFeReNCe PřÍČINY A gLOBáLNÍ DŮSLeDKY VáLKY NA uKRAJINě  
A POLITICKá ODPOVěDNOST KřeSťANŮ
sobota 15. října v 8.00–16.15, refektář emauzského kláštera
Válka na Ukrajině mění geopolitickou mapu našeho světa a jeho morální a politické klima. Jsme 
také svědky pokusů o politické zneužívání náboženství v ruské propagandě. V encyklice Fratelli 
tutti papež František navrhuje principy nové politické kultury.
Přednášející: Tomáš Halík, David Peroutka, Jan Pacner, Petra Procházková, Miroslav Feix a další. 
Moderuje Pavel Hošek.

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. 
Začíná od 18. října.

20.00 Tichá meditace on-line.
Jan Šedivý a další přátelé karmelitek.

čtvrtek 16.30–18.00 Centering Prayer (modlitba usebrání) v kryptě.
Jarka Juillet a přátelé.

pátek 7.00–8.30 Chorální ranní chvály – Filip Srovnal a přátelé.



řÍJNOVý PROgRAM

neděle 
2. 10.

14.00 
20.00 Mše sv. – obě mše svaté celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 
4. 10.

18.00
 

19.00

Slavnostní bohoslužba Veni Sancte k zahájení ak. roku 2022/2023.
Celebruje Mons. Tomáš Halík, doprovodí Salvátorská schola.
Oslava na Studentském nádvoří. Hudbu vybírají DJʼs Radia 1 Jiří 
Šteffl a Stanislav Zima.

neděle 
9. 10.

14.00 
20.00

Mše sv. – obě mše svaté celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Při mši ve 14.00 proběhne sbírka na mzdovou podporu duchovních.

úterý 
11. 10.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry.

středa 
12. 10. 19.00 Film a spiritualita, Velká premiéra, velký sál Městské knihovny.

pátek 
14. 10. 19.00 Noční pěší pouť z Prahy na Svatou Horu u Příbrami.

neděle 
16. 10.

14.00 
20.00

Mše sv. – obě mše svaté celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 
18. 10.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Kurz základů víry. 

neděle 
23. 10.

14.00 
20.00

Mše sv. – obě mše svaté celebruje Mons. Tomáš Halík.
Při mši ve 14.00 proběhne sbírka na misijní činnost.

úterý 
25. 10.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry.

neděle 
30. 10.

14.00 Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

20.00 Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

VýHLeDOVě

středa 
2. 11. 20.00 Bohoslužba za zemřelé. Requiem W. A. Mozarta. 

Celebruje Mons. Tomáš Halík.
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