
S A L V A T O R E
zpravodaj pražské akademické farnosti

153/únor                  A.D. 2019



2

Vážení a milí,
měsíc únor je letos téměř celý ponořen do tzv. liturgického mezidobí, což znamená, že je rozkro-
čen mezi dobu vánoční (ta podle starých předpisů končila až na Hromnice, tedy 2. února) a dobu 
postní, která v letošním roce začne popeleční středou 6. března.

Hromnice jsou lidovým názvem svátku Uvedení Páně do Chrámu. V něm si připomínáme udá-
lost, běžnou pro každou židovskou rodinu, a to přinesení dítěte 40 dní po narození do jeruzalémské-
ho chrámu k obřadnému očištění matky. Zde se s dítětem setkává prorok Simeon, aby v krásném 
kantiku, jež nám uchovalo Lukášovo evangelium ve druhé kapitole, vyzpíval radost z  naplnění 
Božího slibu, že nezemře, dokud nespatří mesiáše. „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka 
podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, světlo k osvícení pohanů…“. Toto 
setkání starého a nového má své vyjádření v řeckém názvu svátku – Hypapanti, setkání.  A z ono-
ho „osvícení pohanů“ zase postupně vznikl onen druhý význam Hromnic – tedy svátek světla  
(Ježíš – světlo světa), jež časem vytlačil v římském prostředí nevázaný pohanský očistný průvod, 
tzv. Amburbale. Tedy s Robertem Zárubou sportovně řečeno: Hypapanti – Amburbale 1:0.

To, že je únor ponořen do liturgického mezidobí, však neznamená, že by nějak liturgicky 
„lelkoval“. O nedělích se čtou krásné evangelijní pasáže o tom, jak dopadnou proroci ve vlastní 
zemi (3. února), o tom, že máme dávat, abychom sami dostali, a to míru vrchovatou, natřesenou 
(24. února), o paradoxech blahoslavenství (17. února) a o tom, že rybolov se vydaří, jen když se 
na Boží pokyn vyjede na hloubku (10. února). 4. neděle v mezidobí však skýtá i další nádherný 
text, a to takzvanou Velepíseň lásky z Pavlova listu Korinťanům. Snoubencům v rámci přípravy 

Ze mše sv. za Jana Palacha 15. 1. 2019. Zazněla píseň Ticho v podání autora Bohdana Mikoláška 
a hostů. Foto M. Staněk
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vždy představuji tuto pasáž jako text tzv. na ledničku, tedy k neustálé konfrontaci. Když totiž muž 
(za ženy nemohu mluvit) na ženinu otázku: „A miluješ mě?“ brumlá cosi jako: „Ale to víš, že jo ty 
moje pišišundo“ a v duchu se podivuje, proč se ho na to žena stále ptá, když už to jednou v životě 
vyslovil („dokud jsem neřekl B, platí A“), měl by si v tu chvíli uvědomit, zda má na mysli tu lásku, 
o které mluví apoštol. Tedy tu, která je trpělivá, laskavá, čestná, neprospěchářská, nekřivdící, ne-
domýšlivá, která věří, má naději a raduje se z pravdy. Tu, která nikdy nezanikne. Bez pochyby, je to 
text náročný, proto si jej také necháváme číst na svatbách, ale jak říká klasik: „syn se žení (pouze) 
dvakrát třikrát za život“, tak není od věci slyšet jej také v únoru ve vymrzlém kostele. A pokud byste 
se přecejen i u těch nádherných textů chvilku nudili, vezměte si k ruce plánek náhrobků, který je 
součástí tohoto farního zpravodaje a podívejte se, na kom právě stojíte.
Krásný čas předmasopustní,
Martin Staněk

AKTUALITY

Děkujeme!
Na benefičním koncertu Salvátorské scholy v sobotu 5. 1. 2019 se na dobrovolnickou organizaci 
Chuť pomáhat vybralo 20 844 Kč. Salvátorské schole, sbormistryni Josefíně Nedbalové a všem 
dárcům ze srdce děkujeme! Dohromady se tedy na obou benefičních koncertech vybralo krásných 
37 604 kč! 

CO NÁS ČEKÁ

Výlet spolku Cesta 
poDolská VoDárna a poDél řeky na zbraslaV, sobota 9. 2. 2019
Srdečně vás zveme na návštěvu vodárny v Podolí, elegantní budovy postavené podle projektu 
Antonína Engela. Právě tady se od roku 1929 do roku 2002 měnila voda z Vltavy na vodu pitnou. 
V současnosti slouží Podolská vodárna jako záložní zdroj doplňující dva hlavní zdroje – vodní nádrž 
Želivku a Káraný. Komentovaná cca 2hod. prohlídka nám dá nahlédnout do tajů procesů, které 
i říční vodu promění ve vodu pitnou. Podíváme se také na ochoz tzv. vodárenské věže, odkud se 
nám naskytne krásný výhled na Pražský hrad, Vyšehrad, Smíchov i Petřín. Po prohlídce vodárny 
se vydáme pěšky podél Vltavy na Zbraslav (cca 11 km). Návrat do centra Prahy autobusem MHD. 
Počet výletníků je tentokrát omezen na 15 osob, což je počet již zakoupených vstupenek. Cena 
vstupného na osobu je 130 Kč. Sraz je v sobotu 9. února 2019 ve 12:40 před vchodem do Muzea 
pražského vodárenství na adrese Podolská 15/17, 147 00 Praha Podolí. Prohlídka začíná ve 13:00.
Prosím, hlaste se nejpozději do čtvrtka 17. 1. (včetně) na emailu spolekcesta@email.cz. 

 Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová

Film a spiritualita
já, maria Callas /Maria by Callas, středa 6. 2. v 19:00
Poprvé, čtyřicet let po své smrti, vypráví nejslavnější operní pěvkyně všech dob Maria Callas svůj 
příběh – a to vlastními slovy. Výjimečný dokument o řecko-americké operní ikoně je důmyslně složen 
z dosud neznámých archivních záběrů, nezveřejněných fotografií a nahrávek, osobní korespondence 
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i vzácných zákulisních scén. Skrze ně snímek Toma Volfa odhaluje podstatu výjimečné ženy, která se 
ze skromných začátků v New Yorku stala zbožňovanou mezinárodní superstar. Nechybí ani intimní 
vhled do jejích obav, strachů a depresí: Callasovou tu slyšíme mluvit o umění, rodině, ale i milostné 
zradě. Maria Callas: vášnivá i tragická diva, bytost pevná i křehká – ale vždy fascinující. 
Městská knihovna ve spolupráci s Akademickou farností Praha. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. 
Francie 2017, Tom Volf, české tit., 113 min., vstupné 80 Kč, velký sál Městské knihovny

liDé kolem nás 
CírkVe a jejiCh pomoC Ve sVětě /příklaD jižního súDánu/ 
pondělí 25. února v 19:00,  sakristie kostela Nejsv. Salvátora
S hosty z křesťanských humanitárních organizací, o konkrétní pomoci a podpoře ze strany církví 
či státu debatuje Jakub Můčka.

XXiV. popeleC umělCŮ,  středa 6. 3. 2019, v 17:10
17:30    lekce kajícnosti. Vokálně klávesové pásmo – výběr z Biblických sonát Johanna Kuhnaua.
 Vystoupí: Eva Bublová varhany a cemballo, a Jan Mikušek zpěv a mluvené slovo. 
 Koná se v sakristii (kapacita omezena). Vstupné dobrovolné, přístup z nádvoří Klementina. 
19:00   bohoslužba s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. 
 Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. Na varhany doprovodí Eva Bublová.
20:30   uvedení umělecké intervence roberta V. nováka  
 Společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.
V pořadí XXIV. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie 
a umění při KTF UK. Koordinuje Martin Staněk.

„popelec umělců“ – setkání, které se z iniciativy Tomáše Halíka poprvé uskutečnilo v r. 1996 ve 
studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou 
tradici vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během 1. světové války. 
Také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k me-
ditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční 
středu, kterou začíná postní doba.  

PODPOŘTE NÁS
Rádi bychom poděkovali těm, kteří svou štědrostí pravidelně podporují aktivity a provoz naší 
farnosti. Bez vaší pomoci a důvěry by se farnost obešla jen velmi těžko. V roce 2018 se podařilo 
aktivizovat celou řadu nových dárců a přispěvatelů, kteří naše aktivity podpořili částkou 232 000 Kč. 
Na restaurování obrazu se vybralo dalších 135 788 Kč. Děkujeme, vaší podpory si velice vážíme!
Děkujeme, vaší podpory si velice vážíme!

neDělní sbírky V kostele
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, 
víno, údržba, telefony…). Vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační 
programy arcidiecéze. Nedělní sbírky tvoří 18 % našich příjmů. 
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přispět mŮžete na Farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna a. s. 
• běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina, světlo a teplo,  

bohoslužebné potřeby, údržba, telefony …) – variabilní symbol 1111
• exercicie a duchovní cvičení v Kolíně – variabilní symbol 2222
• kurz základů víry – variabilní symbol 3333
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. rádi vám vystavíme potvrzení. 

jak pomoCi neFinančně?
Pár příkladů: Pomoc s přípravou Kafe po mši a občerstvení na akcích; Noc kostelů – dobrovolníci; 
Výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; Mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů; 
Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů; Knihovna (služby, inventarizace). 

Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci poDpořte nás. 
Výroční zprávy najdete na webu tamtéž. 

PRAVIDELNÁ SETKÁNí
střeDeční ranní ChVály u salVátora (ConVentus Choralis)
Každou středu v 7:00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společenství k chorální 
modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca 8:00) 
vždy následuje společná snídaně. Vhodné i pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího 
ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina. 

Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, tel.: 603 323 591

moDlitební setkání V kryptě
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty  
inspirovaná textem Písma a písněmi z Taizé. 
13. a 27. února od 19:00 v Kryptě  
(vstup do Salvátora z nádvoří Klementina)
Setkání jsou otevřená všem zájemcům o tuto formu modlitby,  
bez ohledu na věk, stav, povolání či konfesi. 
Více na http://krypta.maweb.eu

tiChá meDitaCe 
Probíhá vždy v úterý po mši svaté (tedy cca od 19:15) 
v Kryptě našeho kostela. Nejedná se o kurz meditace, 
nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu 
pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se 
ozvali na adresu: meditace@farnostsalvator.cz
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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 autorů. 
Ke společným zkouškám se letos 
schází každé úterý od 17 hodin 
v prostorách Národní knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový re-
pertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína Nedbalová. 

V úterý 5. 2. doprovodí schola mši sv. v 18:00 (spirituály). Zájemci o zapojení do scholy jsou 
vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.rajnoch@gmail.com.

Centering prayer – moDlitba usebrání, moDlitba souhlasu
Centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. Trapis-
tický mnich Thomas Keating (Pozvání k lásce) nabízí starší učení v aktualizované podobě. V českém 
překladu je známá pod titulem Modlitba usebrání. 

Cynthia Bourgeault, autorka stejnojmenné knihy, je jeho žákyní. (Moudrost Ježíše, Tajemství 
Marie Magdalény, Srdce kontemplativní modlitby jsou další z jejich přeložených knih). 
Do metody Modlitby usebrání uvádí sr. Teresie Viera Hašanová. 
Modlitba probíhá v kryptě kostela, více informací o časech setkání a přihlášení na:  
fidest@hotmail.co.uk

sportoVní klub lazar betánie
Od podzimu se sportovní klub Lazar přesouvá zpátky pod 
střechu tělocvičny. Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod. 
v tělocvičně ZŠ Umělecká, hrajeme především volejbal, fot-
bal, florbal a basketbal. 

Pro bližší info (včetně mapky a kontaktu)  
viz web farnosti, na www.lazar.borec.cz 
nebo na tel. Karel Hlaváček 777 581 824

salVátorská knihoVna
Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i soubor knih „salvátorských autorů“  
Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla Getse-
many a Universa. Aktuální seznam knih je umístěn na internetových stránkách farnosti. 

Výpůjční doba: Út 19:00–19:30 a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“ (viz kalendář na webu 
farnosti). Děkujeme našim knihovníkům Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Františkovi Lorencovi 
za jejich službu v knihovně!
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NÁHROBNíKY V KOSTELE NEJSVěTěJŠíHO SALVÁTORA
Součástí únorového čísla farního zpravodaje je i plánek náhrobníků v našem kostele. Dlouhá léta 
nám zůstával utajen, znali jsme z literatury pouze několik jmen slavných pohřbených (ovšem bez 
možnosti místní identifikace), případně nápisy z těch méně neošlapaných náhrobníků z červeného 
sliveneckého mramoru. Víme také, že v konventním kostele sv. Klimenta (předchůdci dnešního 
kostela), byl v roce 1296 pohřben jednoletý syn krále Václava II. Až v souvislosti s nedávným ná-
lezem fragmentu gotického reliéfu Krista v Getsemanech se nám do rukou dostal plánek kostela 
z roku 1762, který publikoval Antonín Podlaha v roce 1915. Plánek obsahuje zakreslené všechny 
oltáře (mnoho z nich již neexistuje – zůstaly po nich pouze obrysy před jednotlivými pilíři koste-
la),  a také náhrobníky. K náhrobníkům však popisky chyběly, dostaly se k nám až před pár týdny 
v souvislosti s probíhající inventarizací interiéru kostela. Konečně tak můžeme identifikovat místo 
pohřbu slavného rudolfínského lékaře a lékárníka Sinapia (Jakuba Horčického), o němž referovala 
mj. Česká televize v roce 2015, víme již, kde leží významné postavy z rodu Kinských, Martinicové 
či Adam Berka z Dubé. Naopak nevíme, kde byl pohřben královský rada, cestovatel a spisovatel 
Bedřich z Donína (+1634). Co se týče jezuitské krypty, kam byli pohřbeni všichni jezuité, zesnulí 
v Klementinu (takže např. Bohuslav Balbín či Jiří Plachý a další slavní), ta je od nám neznámé doby 
vyklizená. Stalo se tak se všemi kryptami, kde hrozilo potenciální nebezpečí zaplavení velkou 
vodou z Vltavy. A tak občas opakovaný a popularizovaný paradox, že Bohuslav Balbín (spisovatel 
knih) leží v kryptě vedle Antonína Koniáše (paliče knih), se nám již nepodaří potvrdit ani vyvrátit. 

Za samotnou krásnou podlahu ze sliveneckého mramoru vděčíme paní Kristině Kortesiové, 
která kostel nechala na vlastní náklady předláždit v roce 1660 a pravděpodobně si zde nechala 
i zřídit hrobku, vytesat nápis, ale datum jejího úmrtí již chybí.

Pokud by se tedy někdo v kostele nudil, může si s tímto plánkem najít svoji oblíbenou osobnost, 
meditovat o jejím životě, případně se za ni modlit. A pokud by se chtěl pustit rovnou do bádání 
a zjistit něco o postavách, o kterých neví nic ani Wikipedie, má u nás dveře otevřené a možná se 
od nás dozví i něco navíc.

 Martin Staněk
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Ze mše sv. za Jana Palacha 15. 1. 2019. Foto M. Staněk

Z vánočního benefičního koncertu Salvátorské scholy a pěveckého sboru Doubravan v sobotu 5. ledna 
2019. Foto archiv Doubravanu.
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VYSOKOŠKOLSKé KATOLICKé HNUTí (U SV. IGNÁCE) 
pondělí 18. 2. od 19:00
poVyk – společnost a kultura života 
pondělní Vyskoškolský klub se koná vždy od 19 hodin v Družinském sále na Ječné 2. Diskutovat 
na téma „Společnost a kultura života“ přijdou Mgr. Radim Ucháč, předseda Hnutí Pro život ČR, 
a Jaroslava Trajerová, vedoucí projektu Nesoudíme. Pomáháme.

Klip „Miláčku jsem těhotnej“, který zrcadlí každodenní zkušenost bezplatné poradny Hnutí Pro 
život ČR, má na sociálních sítích několik tisíc shlédnutí. V kinech jej v lednu vidělo cca 200 tisíc lidí. 
Jak se daří získat pro spolupráci firmy jako JCDecaux, CinemaCity nebo Českou televizi? Jak se 
podařilo navázat komunikaci a spolupráci s desítkami nemocnic, se zastupitelstvy mnoha měst, 
s předními odborníky i umělci? Jakým způsobem pomáhají politici napříč politickým spektrem 
nenarozeným dětem i jejich rodičům? Co se vše děje, aby 20 tisíc dětí, které ročně přicházejí o život, 
dostalo šanci? Jak o tématech kultury života mluvit se svým okolím? 

úterky 5. 2. a 19. 2. od 19:00
útes je úterní společenství mladých lidí, které se schází v prostorách u Ignáce. máme v plánu 
se společně modlit, sdílet svou víru, diskutovat nad palčivými otázkami ale také se bavit 
a hrát hry. Jsme otevřené společenství, a proto se nebojte přijít. zvoňte na zvonek „Vkh praha“ 
v průchodu v ječné 2. 

středy od 19:00, studentská mše, kostel sv. ignáce, karlovo náměstí
Studentské mše se konají každou středu a hudebně je doprovází schola Rytmig. Letos jsou mše 
slouženy za studenty jednotlivých oborů. Nebojte se zapojit například čtením, pokud je mše slou-
žena právě za vás. Po každé mši je možnost posezení s přáteli v Družinském sále s dobrým jídlem 
a pitím. 

čtvrtky od 19:00, taneční večery, sabinova 4
Plesová sezóna začíná! Zveme Vás proto na taneční večery, které se konají každých ve Student-
ském centru VKH. Během lekcí si zopakujeme základní taneční kroky a naučíme se nové variace 
pro standartní i latinskoamerické tance. S sebou si vezměte pohodlné oblečení a vhodnou obuv 
s nebarvící podrážkou. Můžete přijít v páru i jednotlivě. Sledujte náš facebook nebo stránky, taneční 
nejspíše nebudou každý čtvrtek. 

Další informace o VKH a jeho akcích najdete na našem webu www.vkhpraha.cz a na Facebooku. 
Můžete je také dostávat každý týden na email, stačí se o ně přihlásit na propagace@vkhpraha.cz. 

Studentská mše sv.  
na Štvanici  30. 5. 2018

Foto archiv VHK.
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SALVÁTORSKÁ DUCHOVNí CVIČENí V KOLíNě
Všechny zde uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který používá Akademická farnost ve 
spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. 
Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. 

Dotazy lze posílat i na adresu meditace@gmail.com, přihlášky však jen formulářem.
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

kurz 278  kontemplativní exercicie (4 dny)
30. 1.–3. 2. 2019, středa 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

kurz 279 Filmové exercicie (4 dny)
6.–10. 2. 2019, 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 (a sobě) porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými 
texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a Petr Vacík SJ. Cena 
ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné 
je dobrovolný.

kurz 281 základy meditace: být v přítomnosti (3 dny)
21.–24. 2. 2019, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

kurz 282 mezi duší a Duchem ii. (3 dny) 
28. 2.–3. 3. 2019, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

 
Ì  DUBLIN  Ì  KLÁŠTERY  Ì  OVCE  Ì  MOŘSKÉ ÚTESY  Ì  VENKOVSKÉ CESTY  Ì  IRSKÁ HOSPODA  Ì  DÉŠŤ  Ì  KAMENNÉ KRUHY  Ì  

 

    IRSKÁ CESTA 2019 
Zažít Irsko. Od duchovních kořenů po dnešek. 

 
Skupiny 8 osob, 9 dní letecky, dvoulůžkové pokoje, mikrobus.  

Cena 26 500 Kč (nezahrnuje stravu a vstupy), sleva pro skupiny. 
Váš průvodce Mgr. Jiří Pecka, tel. 603 229 364 

www.irskacesta.cz   
 

        Po tříletém pobytu v Irsku jsem plán Irské cesty připravil v roce 2008 na žádost přátel „…když o tom Irsku 
pořád tak básníš“. Putování se jim hodně líbilo, tak jsem začal doprovázet nové zájemce každé léto. Příroda, 
kláštery, přístavní městečka. Zapadlá místa, která znají opravdu jen místní lidé. Nejde o to splnit program zájezdu, 
ale ten podivuhodný ostrov skutečně zažít. I letos se znovu těším. Můžete se přidat.    
                                Jiří Pecka 

 
Ì FARMY Ì  FISH & CHIPS  Ì  MUZIKA  Ì  KELTSKÉ LEGENDY  Ì  IRŠTINA  Ì  RAŠELINIŠTĚ  Ì PLÁŽE  Ì  RYBÁŘSKÁ MĚSTEČKA  Ì HRADY Ì 

Reklama
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kurz 284 postní rekolekce a (2 dny) 
15.–17. 3. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

kurz 286 Filmové exercicie (4 dny) 
27.–31. 3. 2019, středa 18:00 až neděle 15:00 
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim (a sobě) porozumět 
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází sr. Irena 
Göbelová CSTF a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým pří-
jmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 288 postní rekolekce b (2 dny) 
12.–14. 4. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky. 

kurz 289 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny, obsahuje 2 státní svátky) 
18.–22. 4. 2019, čtvrtek 18:00 až pondělí 15:00 
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

kurz 291 ignaciánské exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
30. 4.–5. 5. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi čtyřmi doprovázejícími: Ivana 
Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa), Tim Noble 
(teolog) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních meditacích biblic-
kých textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním z doprováze-
jících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou otevřenost. Cena ubytování s plnou penzí je 
3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 292 kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
7.–12. 5. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Franze Jalicse. Kurz slouží jako praktický 
intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova mod-
litba). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, 
individuální doprovázení. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování 
s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 293 karmelitánský víkend (2 dny)
24.–26. 5. 2019, pátek 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

kurz 295 Víkend mezi duší a Duchem i. (3 dny)
6.–9. 6. 2019, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.

kurz 298 kontemplativní exercicie (7 dní, obsahuje státní svátek)
30. 6.–7. 7. 2019, neděle 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Jana Šedivého. Kurz slouží jako praktický in-
tenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova modlitba).  
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Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, in-
dividuální doprovázení. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Miklas. Cena ubytování s plnou penzí je 
4830 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 3850 Kč, příspěvek na kurzovné je 300 Kč.

noVě Vypsané kurzy:

kurz 301 kontemplativní exercicie (4 dny)
24.–28. 7. 2019, středa 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Jana Šedivého. Kurz slouží jako praktický 
intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova mod-
litba). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, 
individuální doprovázení. Doprovází Elva Frouz a Jana Fojtíčková. Cena ubytování s plnou penzí 
je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je 300 Kč.

kurz 303 kontemplativní exercicie (7 dní)
4.–11. 8. 2019, neděle 18:00 až neděle 15:00
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Franze Jalicse. Kurz slouží jako praktický 
intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova mod-
litba). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, 
individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Miloš Hrdý. Cena ubytování s plnou penzí je 
4830 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 3850 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 304 meditace sádhana: Cesta k bohu (4 dny)
14.–18. 8. 2019, středa 18:00 až neděle 15:00
Skupinová i individuální duchovní cvičení podle indického jezuity Anthonyho de Mella SJ jsou 
zácvikem do několika způsobů modlitby a meditace a do zacházení s potížemi při duchov-
ní praxi. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, naopak občas bude prostor pro sdílení 
zkušeností s cvičeními a praxí. Kurz je velmi vhodný pro začátečníky. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena 
ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné 
je dobrovolný.

kurz 305 Filmové exercicie (5 dní)
20.–25. 8. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim (a sobě) porozumět 
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro modlitbu a meditaci. Doprovází 
sr. Denisa Červenková CSTF, Eva Hrubá a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, 
pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

kurz 309 kontemplativní exercicie s janem Šedivým (5 dní)
17.–22. 9. 2019, úterý 18:00 až neděle 15:00
Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. 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). Kurz probíhá v mlčení, s in-
dividuálním doprovázením. Doprovází Jan Šedivý a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování 
s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle 
počtu účastníků cca 800 Kč.
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AKCE NA KARMELU EDITH STEIN 

praViDelné akCe

Po

19:00

eucharistie + agapé. Po mši je možné zůstat na čaj, kafe, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či 
štědrosti příchozích. Eucharistii předsedají Libor Ovečka SDB, Fran-
tišek Hylmar SJ, Jan Poříz/Jaroslav Suroviak OCD nebo Prokop Brož 
(KTF UK). Nejen pro univerzitní studenty. 

20:00
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou 
zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné po-
hoštění a neformální setkání. 

St 18:00
eucharistická oslava – Celebrují střídavě Petr Glogar/Pavel Pola 
OCD, Václav Dvořák, Jan Kofroň, Martin Chleborád. Po mši sv. je 
možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity. 

So 9:00–15:00 společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším 
info je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz

Co nabízí karmel V únoru

18. 2. 2019, 20:00

Dialogy (u) karmelitek

Další ze setkání s tématem kvantové mechaniky a speciální teorie 
relativity; hostem je teoretický fyzik Mgr. Martin Zdráhal, Ph.D., 
tentokrát s tématem kvantová teorie pole.

27. 2. 2019, 19:00
četba z duchovních klasiků

Po eucharistii, která je v 18 hodin, pokračujeme v četbě autobiografie  
sv. Terezie od Dítěte Ježíše. 

25. 2. 2019, 20:00 autorský večer, téma Skutečnost

kudy na karmel: 
tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická  
(za 5 minut chůze jste u domu č. 22)



Z KALENDÁŘE FARNOSTI – ÚNOR 2019

bohoslužby a DuChoVní serVis

Neděle
14:00 Mše sv. 

20:00 Mše sv. 

Úterý 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  
(v sakristii)

praViDelný týDenní program 

Úterý

17:00 Pravidelná zkouška scholy, Klementinum 

19:00–19:30 Výpůjční doba knihovny 

19:15 Tichá meditace v Kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF) 

19:00 Kurz Základy víry 2017–2019 

19:00–20:30 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa
7:00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19:00 Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web) 

Čtvrtek 19:00 Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, Pha 7) 

Neděle 19:30–20:00
21:00–21:30 Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“)

únor 2019

Út  5. 2. 18:00 Mši sv. hudebně doprovodí Salvátorská schola

St    6. 2. 19:00 Film a spiritualita: Já, Maria Callas, velký sál Městské knihovny

So 9. 2. Výlet spolku Cesta: Podolská vodárna a podél Vltavy na Zbraslav

Ne 17. 2. 21:00 Kafe po mši

Ne 24. 2. 14:00 sbírka Svatopetrský haléř

Po 25. 2. 19:00 Lidé kolem nás / Církve a jejich pomoc ve světě

VýhleDoVě (březen 2019)

St  6. 3.
17:30 Popelec umělců

19:00 Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík
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