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Vážení a milí,
ve světle probíhajícího utrpení na Ukrajině může být každá dušičková promluva o smrti z tepla 
farní či jiné kanceláře chápána jako docela banální. 

A přesto se i nás smrt dotýká nejen v podobě válečného konfliktu, nejen v příbězích blízkých 
zemřelých, jejichž hroby začátkem listopadu navštěvujeme, ale coby mysterium, jež zásadně  
ovlivňuje mnohé z toho, co v životě konáme či nikoli.

Celý Starý i Nový zákon je protknut pousmáními nad bláznovstvím těch, kdo něco hromadí nebo 
dělají z hlediska věčnosti něco pošetilého, protože přízemně dočasného. A myslí si, jak nade vším 
vyzráli. „Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?“

Věřícímu člověku však tíha smrtelnosti a s ní spojená naděje ve věčnost obvykle umožňuje  
(kéž by to tak bylo) soustředit se na podstatné a neshromažďovat poklady na zemi, nýbrž v nebi. 
Byť tady zas číhají jiná nebezpečí, o kterých zde nechceme mluvit. 

K smrti se však druží i další souputník. Je jím docela obyčejný lidský strach. Může to být strach 
z konečnosti, jež hrozí utnout naše velkolepé plány. A s ním spojený i určitý falešný pocit nesmrtel-
nosti, kterým se obrňují vojevůdcové ve vidině nekonečné slávy triumfálních oblouků a pomníků. 
To, co můžeme sledovat dnes nejen v ruské společnosti, je nahromaděné frustrované zlo, které 
chce tento strach v ostatních vytvářet, nahánět jej a paralyzovat jím. A je třeba konstatovat, že to 
v mnoha případech bohužel daří. Publicista Martin M. Šimečka v nedávném článku o stavu sloven-
ské společnosti konstatoval, že „to, co vypadá jako zlo, je ve skutečnosti hloupost“. A opakovaně 
citoval myšlenky evangelického teologa a mučedníka nacistického režimu Dietricha Bonhoeffera, 
jenž ve své knize Na cestě k svobodě (listy z vězení) píše, že „hloupost je nebezpečnější nepřítel 
dobra než zlo“. Proti zlu se totiž dá bránit, ale proti hlouposti „jsme bezbranní“. Narážel tak na ty, 
kdo se jako můry poletující kolem petrolejky nechávají zaslepit falešnými sliby, dezinformacemi, 
konspiracemi a fake news všeho druhu. 

Naše společnost prošla hlubokou občanskou a politickou transformací a 17. listopadu si všechny 
ty nesamozřejmé dary svobody a demokracie budeme připomínat. Letos více než kdy jindy, neboť 
v bývalém sovětském prostoru, který nás desetiletí okupoval, jsme svědky procesu zcela opačného. 
Takže máme stále za co děkovat.

Listopadové vzpomínání na zemřelé je těšení se na setkání s nimi. Naše konečnost nám připomí-
ná, že si máme nesmírně vážit každé minuty, každého vztahu, ale i svobodné společnosti, v níž 
žijeme. Může nám však poskytovat i určitou lehkost, odstup, smysl pro humor a sebeironii. To vše 
zpravidla zoufale chybí nacionalistům, fašistům i náboženským fundamentalistům. Ovšem i zde 
vidí Dietrich Bonhoeffer naději, když podotýká: „K nejúžasnějším a zároveň nejnespornějším zku-
šenostem patří, že zlo se ukáže – často překvapivě brzy – jako hloupé a neúčelné.“ Nenechme se 
jím tedy sami paralyzovat a mysleme na onu lehkost a radost, již při vší té mizérii a nedokončenosti 
poskytne jedině Bůh.  

Kniha moudrosti nám to při bohoslužbě za zemřelé krásně připomene: „Ti, kdo v něj doufali, 
poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smi-
lování.“

 Martin Staněk
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AKTUALITY

KNIŽNÍ NOVINKY
Tomáš Halík: Procitají andělé
Kniha navazuje na soubor postních a velikonočních kázání pronesených 
v pražské akademické farnosti v době první vlny pandemie koronaviru a vy-
daných pod názvem Čas prázdných kostelů. Také během druhé vlny nákazy 
hovořil autor často pouze před kamerou, která jeho promluvy zprostředková-
vala stále širší „virtuální farnosti“. Její okruh zahrnuje pravidelné návštěvníky 
bohoslužeb i množství lidí v chrámových lavicích nezabydlených, ale poctivě 
hledajících odpovědi na důležité otázky, které se týkají místa a smyslu lidské 
existence v současných proměnách světa. Autor literárně zpracoval kázání 

na neděle a svátky druhého nejvýznamnějšího okruhu liturgického roku, doby adventní a vánoční. 
Vznikl tak soubor teologicko-filozofických esejů, nabízejících porozumění duchovnímu smyslu 
biblických příběhů o očekávání a příchodu spasitele, o lidské touze po naději a radosti v temných 
dobách a o Boží odpovědi.

Nakladatelství Lidové noviny, 110 stran, 199 Kč

Klára Mandausová: Marek Orko Vácha – Dobro a zlo 21. století
Milníky současnosti v rozhovoru se známým knězem a přírodovědcem. Pan-
demie, válka na Ukrajině a další události přinesly do našich životů dosud ne-
známou 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 jed-
notlivci 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 roz-
hodnutí. Vždy bychom se však chtěli rozhodnout správně – avšak co to je 
správné rozhodnutí?

Křesťané věří, že rozhodování není záležitostí pouhého rozumu, že by se 
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, která vedou k plnějšímu a autentičtějšímu ži-
votu. 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



44

CO NÁS ČEKÁ

FIlM a SPIRITualITa
Drive My Car – 3. listopadu od 19.00, velký sál Městské knihovny
Júsuke Kafuku je slavný herec a režisér, který se vyžívá v řízení své-
ho červeného Saabu 900. Během angažmá na festivalu v Hiroši-
mě musí tuto radost nedobrovolně přenechat mladé málomluvné  
řidičce Misaki. Snímek získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film.  
Ve spolupráci s akademickou farností uvádí Lukáš Jirsa.

Japonsko 2021, Rjúsuke Hamaguči, české tit., 179 min, od 12 let
Vstupné 80 Kč

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 pod vedením Roberta Huga, sboru 
ČVUT, sboru Chorus Carolinus a sólistů Michaely Šrůmové (soprán), Sylvy Čmugrové (alt), Dušana 
Růžičky (tenor) a Vladimíra Jelena (bas). 

Po mši svaté bude možnost nechat v sobě doznít Requiem, zastavit se a ztišit v presbytáři kostela 
a zapálit svíčku za své blízké. Krátkou světelnou meditaci doprovodí čtení několika textů o smrti 
a vzkříšení a varhanní improvizace.

KuRz zÁKlaDŮ VÍRY 2022/2023
Již probíhající kurz přípravy ke křtu a biřmování nadále pokračuje. Otevíráme téma liturgie a svá-
tostí. Frekventanti se mohou již přihlašovat na podzimní (a zanedlouho i jarní) víkendová setká-
ní v Kolíně. Termíny víkendů katechumenů a pomalých biřmovanců: 3B 11.–13. listopadu 2022;  
3C 25.–27. listopadu 2022; poslední řada: 4A 20.–22. ledna 2023; 4B 10.–12. února 2023;  
4C 3.–5. března 2023.

Vedle výše uvedeného programu se již letos otevřel zkrácený půlroční kurz přípravy na svátost 
biřmování pro již pokřtěné dospělé a praktikující (vše je podmínkou), kteří pravidelně docházejí 
ke svátostem. Více informací o tomto zkráceném kurzu a o víkendových setkáních podá Adéla 
Muchová: muchova@farnostsalvator.cz.

Zbrusu nový kurz přípravy ke křtu a biřmování pro začátečníky/konvertity otevíráme v říjnu 2023.
Více informací ke kurzu jako takovému najdete na našich webových stránkách nebo je poskytne 
Martin Staněk (stanek@farnostsalvator.cz).

Těšíme se na vás.

PODPOŘTE NÁS
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.
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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 webo-
vých stránek: farnostsalvator.cz/podporte-nas. Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu 
daně. Rádi vám vystavíme potvrzení. Na webových stránkách vždy najdete 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!

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

TICHÁ MeDITaCe Se SeSTROu DeNISOu  
a ON-lINe MeDITaCe
Od 18. října se znovu rozběhly 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 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.
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PÁTeČNÍ RaNNÍ CHVÁlY u SalVÁTORa  
(CONVeNTuS CHORalIS)
Každý pátek se v 7.00 u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, 
proměnlivé společenství k chorální modlitbě ranních chval. Její 
těžiště spočívá v latinsky zpívaných žalmech. Po skončení (zhru-
ba v 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné 
začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zad-
ním vchodem přes sakristii z průchodu do Klementina. 
Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591.

SPOleČeNSTVÍ aBSOlVeNTŮ KuRzu zÁKlaDŮ VÍRY aNeB aluMNI KzV
Každou první středu v měsíci od 18.00 do 19.30 se v kryptě schází proměnlivá komorní skupina lidí 
ze všech ročníků Kurzu základů víry (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 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.

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.
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VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ (VKH)
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, vzdě-
lávání a smysluplné využití volného 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 
nového předsedu, kterým se stal Jan Vičík. Více informací na-
jdete na stránkách vkhpraha.cz, Facebooku a Instagramu hnutí.

PRaVIDelNé aKTIVITY

po
19.00 Pondělní Vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál, Ječná 2.

20.00 VKH: Magis.

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

19.00 Společenství ÚTeS, jednou za čtrnáct dní.

st
17.30 Možnost duchovního rozhovoru nebo zpovědi, 

každý týden, místnost 71, Ječná 2.

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

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

19.00 Taneční večery ve Studentském centru.

MIMOřÁDNé aKCe VKH
adaptační kurz v Plzni (4.–6. listopadu)
Pojď s námi prožít Intenzivní třídenní adapťák! Do Plzně s cizími, z Plzně s kamarády. Adaptační 
kurz se bude konat v prostorách DCM v Plzni. Můžeš se těšit na společný výlet v okolí, filmový večer, 
slavení mše svaté a mnoho dalšího.

S sebou si vezměte teplé oblečení, spacák, karimatku, přezůvky, pevnou obuv a také jízdenku 
na cestu do Plzně i zpět.

Sraz bude v pátek v 16.15 u lega na hlavním nádraží v Praze. Jedeme vlakem IC 558 v 16.38. 
Doporučuji koupit místenku ve vagonu 367 u sedačky 57.

Podzimní víkendovka v Příchovicích (18.–20. listopadu)
Chceš na pár dnů zmizet z města a zajet do přírody provětrat si hlavu a odpočinout si od učení? 
Tak přesně pro tebe jsme zorganizovali naši podzimní víkendovku. V pátek 18. listopadu pojedeme 
z autobusového nádraží z Černého mostu. Autobus odjíždí v 16.30 směr Příchovice–Kořenov v Ji-
zerských Horách. Setkáme se patnáct minut před odjezdem přímo na zastávce autobusu. Čekají 
nás hry, výlet, kuchtění i duchovní program. V neděli 20. listopadu se stejnou společnou cestou 
vrátíme do Prahy.
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Filmové exercicie VKH (28. prosince 2022 – 1. ledna 2023)
Napadlo tě někdy prožít Silvestr jinak? Jinak než ostatní, jinak, než jsi to dělal doposud. Pojeď 
s námi prožít mimořádný a nezapomenutelný Silvestr, na který budeš vzpomínat až do toho ná-
sledujícího.

Speciální silvestrovské exercicie pro VKH nabízí úpravu klasických ignaciánských exercicií s vy-
užitím filmu. Místo textů k rozjímání jsme se rozhodli využít filmové projekce. Věříme, že může 
působit jako impulz, který může podstatu dynamiky exercicií podpořit, možná i zesílit.

Tyto speciální exercicie jsou přednostně určené studentům a mladým absolventům, kteří chtějí 
získat základy modlitebního života nebo rozvinout svůj duchovní růst. Pro účastníky, kteří uvažují 
nad delším kurzem ignaciánských exercicií, slouží také jako výborná příprava a zácvik do ignacián-
ské metody. Samozřejmostí kurzu je možnost duchovního doprovázení (rozhovor), praktická ukáz-
ka do metody meditaci i examenu, nabídka mše svaté či svátosti smíření.
Exerciciemi provází Samuel Prívara SJ, Pavel Banďouch SJ a Denisa Červenková.  
Celý kurz probíhá až do soboty večera v tichu, po sobotní večeři začíná silvestrovský program.
Místo konání: Kolínský klášter.
Cena kurzu: 2000 Kč (čtyři noci, plná penze).

Ze slavnostní bohoslužby Veni Sancte k zahájení akademického roku 2022/2023.  
Foto: Zuzana Lazarová
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Při mši sv. jsme popřáli sestře Denise Červenkové CSTF ke kulatým narozeninám, které oslavila 
28. října. Foto: Vladimír Němec

Blahopřejeme P. Samuelovi Prívarovi SJ, který má narozeniny 5. listopadu, a děkujeme mu za celý 
první rok kněžské služby. Foto: archiv manželů Pechočiakových
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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 za-
ložila Česká křesťanská akademie pod záštitou Tomáše Halíka. 
Jeho cílem je pokračovat 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 rozvoji svého duchovního života. Nachází se na adrese Kut-
nohorská 26, Kolín. Cesta vlakem z Prahy trvá zhruba čtyřicet 
minut. Program duchovních cvičení a přihlašovací formuláře 
najdete na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

Každodenní tichá meditace on-line
denně v 8.00 a 20.00, 25 minut 
Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line. Me-
ditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. Podmínkou je 
stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a ka-
merou. 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. 

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.

advent v tichu (2 dny)
2.–4. prosince 2022, pátek 18.00 až neděle 15.00
Kontemplativní duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Zván je každý, kdo chce 
věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak 
začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost.
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Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché 
fyzické práci, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě. Kurz vychází z metody 
Jana Šedivého.
Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jaromír Veselák. 
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 1800 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 2800 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 3600 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Úvod do modlitby (nejen) pro katechumeny (3 dny)
8.–11. prosince 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tento kurz nabízí velmi praktický úvod do modlitby s Písmem. Je zvláště vhodný pro ty, kteří by 
chtěli nastartovat (či restartovat) svůj duchovní život a nevědí, jak na to. Důraz bude kladen na 
vysvětlení a praktickou ukázku modlitby s Písmem, doprovázenou meditaci, ale také doprovázenou 
modlitbu pro získání zkušenosti s denní přítomností Boží v našem běžném životě. Samozřejmostí 
je možnost využití duchovního doprovázení.

Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník 
získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ, Adéla Muchová.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2460 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3960 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5280 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

adventní rekolekce (3 dny)
15.–18. prosince 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby 
a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontempla-
tivní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře a tělesná cvičení. Specialitou 
tohoto termínu kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace.
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF, P. Pavel Pola OCD, MUDr. Barbora Peloušková.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2550 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3950 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5300 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester 
karmelitek žijící kontemplativně apoštol-
ským způsobem, který je otevřen těm, kdo 
chtějí sdílet některé jeho dimenze podle 
svých možností a životního zaměření. Kar-
mel se nachází na Jinonické 22 v Praze 5 – 
Košířích. Městskou hromadnou dopravou se 
na Karmel lze dostat tramvají č. 6, 9, 10 směr 
Motol. Vystoupí se na zastávce Klamovka, 
první ulice vlevo je Jinonická a za pět minut 
chůze jste u domu č. 22. Pro více informací 
o sestrách navštivte stránky cestanahoru.org.
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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 9. listopadu,  
e-mail pro zájemce: karmelitky@gmail.com. 

NaJÍT SVOu CeSTu
Karmelitky v říjnu otevřely nový kurz pro mladé ženy, které se chtějí naučit lépe rozpoznávat Boží 
hlas ve vlastním životě, více mu rozumět a lépe se rozhodovat. Nabízejí prostor pro dialog, mod-
litbu i individuální doprovázení. Důležitou součástí je téma modlitby a jejích možností, včetně 
praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.

Kontakt: sestra Denisa, karmelitky@gmail.com, 723 588 512.

auTORSKý VeČeR Na TéMa KONTaKT
V pondělí 5. prosince ve 20.00 (po eucharistické oslavě, která začíná v 19.00) se na vás těšíme na 
autorském večeru s mimořádnými hosty a experimenty. Předem zadané téma, které provází jed-
notlivé autorské vstupy, je tentokrát kontakt.

FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmeli-
tánů, otevřeným pro veřejnost. Nabízí 
duchovní a vzdělávací program i mož-
nost jen tak pobýt na místě, kde se po 
staletí protínala horizontála hmoty 
s vertikálou ducha. Fortnu najdeme na 
Hradčanském náměstí 3.
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PRaVIDelNý PROgRaM

po 20.00 a 19.00 Blažená (setkání žen) a Setkání chlapů – první pondělky v měsíci.

út 

8.00–8.30 Ranní meditace. 

9.30–11.00 Minimeditace – pro rodiče s malými dětmi. 

19.00 Večery v kruhu – jednou měsíčně, tentokrát 15. listopadu na téma 
bolest v rodině.

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. 

VzPOMÍNKY
2. listopadu v 19.00
Listopadový „dušičkový“ večer prožijeme se vzpomínkami na své zemřelé.

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.

JMéNO
8. listopadu, 19.00–21.00. Doprovázejí Jaroslava Šiktancová a Hana Říhová.
Ve večerním workshopu budeme různými způsoby pracovat a hrát si s vlastním jménem.

zeNOVé MeDITaČNÍ ÚSTRaNÍ
sobota 12. listopadu – neděle 13. listopadu / 11. listopadu veřejná řeč
Dvoudenní meditační ústraní s mistrem dharmy Jiřím Hazlbauerem JDPSN. V pátek od 19.00  
veřejná řeč dharmy – povídání o zenové meditaci i pro ty, kdo se ústraní neúčastní.

PÍSNĚ DOBRé SMRTI
12. listopadu, 10.00–17.00. Doprovázejí Zuzana Vlčinská a Jindřiška Prokopová.
Workshop prožitkového zpívání nás zavede za moudrostí našich předků. V písních se dokázali 
něžně, s vtipem i zcela prakticky dotýkat smrti a přípravy na ni.

VeČeR V KRuHu: BOleST V RODINĚ
15. listopadu v 19.00
Setkání v kruhu, který naslouchá. Setkáváme se nad tématy, která jsou podstatná.

OBNOVITelNé zDROJe
16.–20. listopadu 2022 (středa 18.00 – neděle 14.00). Doprovází Petr Glogar.
Během čtyř dní nás čeká série vedených meditací nad vybranými tématy. Budeme používat osvěd-
čené techniky meditace a řízeného psaní.

aRTeTeRaPeuTICKÁ SKuPINa
Od 21. listopadu každé pondělí, 17.00–21.00. Doprovázejí MUDr. Věra Strunzová a MgA. Matouš Marek.
Arteterapie je příležitost zahájit proces změny.
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JÁ – TY – ONI
23.–24. listopadu (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.

VSTuP DO aDVeNTu
25.–27. listopadu (pátek 18.00 – neděle 14.00). Připravuje tým Fortny a přátelé.
Komponovaný víkend, kterým vstoupíme do adventní doby. Můžete strávit na Fortně celý víkend 
nebo přijít jen na vybrané části. Doprovázet nás bude téma Jákobova žebříku.

KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ A PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

MIROSlaV BeNeš, leNKa KuROVSKÁ: KaŽDODeNNÍ SVaTOST
1. listopadu v 18.00 
Vernisáž výstavy fotografií.

PaVel HOšeK: CHaSIDSKé PřÍBĚHY a PROMĚňuJÍCÍ MOC VYPRÁVĚNÍ 
15. listopadu v 19.00
Přednáška z cyklu Člověk v dialogu.

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.

POleDNÍ PRO / 17 MINuT  
PRO PROzÍRaVý ŽIVOT
úterý 1. listopadu – úterý 20. prosince  
ve 12.45

Přednáškový cyklus Scarlett Vasilukové  
Rešlové.
Studujete nebo pracujete v centru Prahy? Přijďte si sníst svůj oběd k nám a dozvědět se od vědkyně 
Scarlett Vasilukové Rešlové něco o tom, jak funguje lidské tělo, jakou péči potřebuje, aby fungovalo 
dobře, a jak ovlivňuje našeho ducha.

listopadová témata:
1. listopadu Kyslík, CO2, dech a duch,
8. listopadu Vody dost pro všechno živé,
15. listopadu Co nepoužíváš, o to přijdeš,
22. listopadu Jak na zdravé potomky před početím,
29. listopadu Tvoje představy – zdroj utrpení nejen tvého.
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KřeSťaNSTVÍ V POSTKřeSťaNSKé DOBĚ
3. listopadu v 19.30
Doba, kdy celou evropskou civilizaci utvářelo křesťanství, pominula. Sekularizace je na vzestupu, 
přesto se lidé stále k náboženství vztahují. Co tato situace pro křesťanství znamená?

Debata s Tomášem Halíkem, Zdeňkem Nešporem a Martinem Kočím. 
Moderuje Filip Boháč OP.

JaK MluVIT O aRCHITeKTuře? / uVeDeNÍ KNIHY  
JOSeF PleSKOT – ROzHOVORY 1989–2019
7. listopadu v 19.30
Uvedení knihy rozhovorů s architektem Josefem Pleskotem při příležitosti 
jeho výstavy v Museu Kampa a sedmdesátých narozenin.

Debata s Karolinou Jirkalovou, Josefem Pleskotem, Norbertem Schmid-
tem a Janou Tichou. Večerem provází Petr Vizina.

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). Nekoná se na státní svátek 17. listopadu.

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 (Jan Šedivý a další přátelé karmelitek).

čtvrtek 16.30–18.00 Centering Prayer (modlitba souhlasu) v kryptě.
Meditaci podle T. Keatinga vede Jarka Juillet.

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



lISTOPaDOVý PROgRaM

úterý  
1. 11.

18.00

19.00

Mše sv. – celebruje  Mons. Tomáš Halík, doprovodí Salvátorská schola 
Spirituály ke slavnosti všech svatých.
Kurz základů víry. Liturgický (církevní) rok.

středa  
2. 11. 20.00

Bohoslužba za zemřelé – Requiem W. a. Mozarta – celebruje Mons. 
Tomáš Halík. Hraje Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga. 
Zpívá sbor ČVUT a Chorus Carolinus. Sólisté: Michaela Šrůmová, Sylva 
Čmugrová, Dušan Růžička a Vladimír Jelen. 

čtvrtek  
3. 11. 19.00 Film a spiritualita, Drive My Car, velký sál Městské knihovny.

neděle  
6. 11.

14.00

15.00
20.00
21.00

Mše sv. se křtem dětí – celebruje Mons. Tomáš Halík. 
Při mši proběhne listopadová sbírka na charitní činnost.
Kafe po mši. Setkání v sakristii. 
Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Kafe po mši. Setkání v sakristii.

úterý  
8. 11.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Marek Orko Vácha.
Kurz základů víry. Úvod do teologie svátostí.

středa  
9. 11. 18.00 Společenství absolventů Kurzu základů víry.

Vede Hana Šimková. Setkání probíhá v kryptě.

11.–13. 11. Víkend Kurzu základů víry v Kolíně. Téma modlitba a spiritualita.
Doprovázejí Mons. Tomáš Halík, Martin Staněk a sestry karmelitky.

neděle  
13. 11.

14.00

20.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Při mši proběhne sbírka na podporu katolických médií.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý  
15. 11.

18.00
19.00

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

neděle  
20. 11.

14.00
20.00 Mše sv. – obě mše svaté celebruje P. Samuel Prívara SJ.

úterý  
22. 11.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Kurz základů víry. Svátost manželství I (teologie).

středa  
23. 11.

Červená středa. 
Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru.

25.–27. 11. Víkend Kurzu základů víry. Téma modlitba a spiritualita.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ, Martin Staněk a sestry karmelitky.

neděle  
27. 11.

14.00
20.00

První adventní neděle.
Mše sv. – obě mše svaté celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý  
29. 11.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Kurz základů víry. Svátost manželství II (spiritualita).
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