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Vážení a milí,
čas letošního dubna je rozepjat mezi temnou dobu postní a radost Velikonoc. Ztišení, půst,
okoralý chléb a voda – versus jásot, nádivka a aleluja. Tak to alespoň díky liturgickému roku
chápeme a ochotně se tomuto modelu podřizujeme. Každý rok si prožít s Kristem své malé
smrti a malá vzkříšení, sedět schouleně ve ztemnělém kostele, naslouchat biblickým čtením
a pak se s úderem zvonu zpříma postavit a v plném světle s úlevou vyzpívat své Gloria. Dává
nám to smysl, a je to tak správně.
Je tu však jedno velké ale: můžeme totiž snadno nabýt dojmu, že jsme již kdysi, v dětství, či
snad v rámci konverze, při křtu… dostali pečlivě vyluštěnou křížovku. Už víme, jak to dopadne!
Na velký pátek nemusíme být „opravdu“ smutní! A v mnoha kázáních na Pavlovy texty to tak
i můžeme slyšet – Kristus vstal z mrtvých, a také my… Ono všudypřítomné „a také my“, jež
se plýtvavě aplikuje na všechno biblické a vrší tak někdy nepříliš důvtipné duchovní zkratky,
možná necitlivě zakrývá tu naši permanentní nedověru a stálá překvapení z věcí, které by
přece měly být jasné (tajenku přece známe!). A přesto jsou tyto vlastnosti a pocity biblické,
tedy také hluboce lidské, a je dobře, že je ruka cenzora z Bible nevymazala – na mysli mi
vytanou překvapení a zármutek Marií u prázdného Ježíšova hrobu, trapný výsměch apoštolů ženám a pak udýchaný Janův a Petrův sprint, zkoumavé pohledy rybářů – apoštolů na
chlapíka, který je zve na snídani na břehu jezera či zaslepenost a pozdě hořící srdce učedníků
emauzských. Rytmus liturgického roku je metaforou života samotného a Velikonoce se svým
Velkým pátkem i Velkou nocí se posouvají sem a tam nejen rokem, ale celým naším životem.
Václav Havel tuto zkušenost (a je to zkušenost/evangelium vězně) shrnuje v Dopisech Olze:
„Ano: člověk je vlastně přibit – jako Kristus ke kříži – do průsečíku paradoxů: rozpjat mezi
horizontálou světa a vertikálou bytí, strháván beznadějí pobývání z jedné strany a nedosažitelností absolutna z druhé, balancuje mezi trýzní z neznámosti svého poslání a radosti
z jeho naplňování, mezi nicotou a smysluplností. A jako Kristus také vítězí vlastně především
svými prohrami: nazřením absurdity nalézá opět smysl, svým selháním objevuje nově svou
odpovědnost, …, smrtí – svou poslední a největší prohrou – definitivně vítězí nad svou rozlomeností…“.
Slavný párský zpěvák Farrokh Bulsara to formuloval trochu jednodušeji: „I‘ve paid my
dues, time after time, I‘ve done my sentence, But committed no crime, And bad mistakes,
I‘ve made a few, I‘ve had my share of sand kicked in my face, But I‘ve come through“. Volně
přeloženo: „Splatil jsem dluhy, čas od času, odpykal trest, ale nic nespáchal, a hloupé chyby,
pár jich bylo, na plivanci ve tváři jsem sám měl svůj díl, ale prošel jsem tím“.
Refrén téhle písně pak dává nekompromisně a s floutkovskou drzostí najevo totéž, co Václav Havel promeditoval ve své studené cele, totiž že vítězové (i vítězové nad sebou) povstávají
právě z proher. Zkusme tu tajenku promyslet ještě jednou. Protože naděje se letos nerodí jen
v noci z 20. na 21. dubna, ona tu totiž už dávno je.
Pro ty, kdo v textu zahlédli skrytou reklamu na jedno divadelní představení a jeden film
– obojí mohu před Velikonocemi vřele doporučit.


Martin Staněk
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CO NÁS ČEKÁ
Robert V. Novák – TXT
Popeleční středa – Velký pátek 2019
„Pokud je zrychlování naším hlavním problémem, pak je možná řešením rezonance.“ Tak to alespoň tvrdí slavný současný sociolog Hartmut Rosa. Tato věta by se mohla stát i jakýmsi mottem
letošní postní intervence Roberta V. Nováka v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Rosa tvrdí, že řešení,
záchrana ze stupňující se dynamizace našeho světa nespočívá jednoduše v nějakém zpomalení,
nebo dokonce v jakési emigraci z tohoto světa – a to v jakékoli podobě –, ale v navázání vztahu
a ještě lépe: nové kvality a hloubky vztahu s prostředím, v němž žijeme.
Jiný čas a prostor, změna měřítka, vrstvení, rozvíjení, ale i ikonoklasmus … – to jsou hlavní
témata Novákovy „typografické“ intervence. Za „projekční plátno“ neposlouží nic menšího než
jeden z největších pražských barokních obrazů, který byl navíc koncem minulého roku důkladně
restaurován. Hlavní oltářní obraz s tématem Proměnění Páně na hoře Tábor vytvořil pro jezuitský
kostel v roce 1638 Jan Jiří Häring podle slavného římského originálu od Rafaela Santiho. Samotný
biblický námět plátna, Rafaelovo originální zpracování z roku 1520 přetavené do pražského obrazu
s úplně jinou atmosférou, nedávné restaurování – už jen to před nás v akademickém kostele staví
velký mnohovrstevnatý příběh. Aktuální postní vstup přidává ještě současnou reflexi, další dějinnou kapitolu, další podnět k „zastavení“ pro všechny stálé i náhodné návštěvníky.
Debatní večer s autorem proběhne v sakristii v neděli 31. března cca v 21:00 hodin po večerní
bohoslužbě. Tam se také dozvíme, v jakéže literární poselství se to jednotlivá písmenka Novákovy
intervence skládají.

Norbert Schmidt, kurátor
Robert V. Novák (* 1962) je grafický designér, fotograf, vizuální umělec, jehož tvorba se pohybuje
na pomezí více disciplín. Původně se vyučil řemeslu litografa, grafickou úpravou tiskovin se ale
začal zabývat až po roce 1989. Jako tvůrce grafického návrhu knih, katalogů a plakátů nebo celého
grafického stylu spolupracoval s řadou významných kulturních institucí a nakladatelství jako Divadlo Archa, Galerie Rudolfinum, Galerie Langhans, Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně,
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Západočeská galerie v Plzni, nakladatelství Torst, Triáda
a další. Za svou práci získal řadu ocenění, např. cenu Nejkrásnější kniha roku za knihu o libereckém
SIALu, Czech Grand Design za úpravu žaltáře pro trapisty z francouzského Sept-Fons, Českého
lva za plakát k filmu Alois Nebel). Vlastní volnou uměleckou tvorbu představil na samostatných
výstavách jako Časový optimista v Západočeské galerii v Plzni (2013), ALBVM v brněnském Domě
umění (2016) nebo Opustit toto místo v Domě umění v Českých Budějovicích (2018).
kontakt pro média: kurátor Norbert Schmidt, tel.: 777 00 50 13, mail: norbertinum@volny.cz
Prohlídku intervence mimo pravidelný program kostela lze domluvit u farní asistentky
Marty Mills: info@farnostsalvator.cz, 222 221 339, 724 367 681
produkce: Martin Staněk, Marta Mills
pomoc při realizaci: Jan Hladil, Pavel Šimáček
Pořádá Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.
Letošní uměleckou intervenci podpořila Městská část Praha 1.
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FILM A SPIRITUALITA 10. 4. 2019 / 19:00
Kafarnaum /Cafarnaúm, Libanon–Francie 2018, Nadine Labaki, arabsky s čes. tit., 120 min., od 12 let
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí
o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu. Snímek, který na festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je díky své směsi realismu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému
Milionáři z chatrče. Libanonská režisérka a scenáristka Nadine Labaki podává vyhrocené a lehce
pikareskní svědectví o extrémních podmínkách života ve své zemi pohledem malého dítěte, a přitom se neuchyluje k emocionálnímu vydírání – zdánlivě neochvějně ponurou trajektorii příběhu
navíc účelně obohacuje o záblesky radosti a humoru.
Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film a na festivalu v Cannes získal Cenu ekumenické poroty a dvě další. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Městská knihovna. Velký sál, vstupné 90 Kč.
výlet spolku Cesta –
Dubnové putování z Klášterce nad Ohří do Kadaně – sobota 13. 4. 2019
V dubnu vás zveme na putování krajem na pomezí Doupovských a Krušných hor. Vlakem se dopravíme do Klášterce nad Ohří – města, kde v roce 1794 hrabě František Josef Thun a J. N. Weber
založili slavnou porcelánku. Ze zámeckého parku se vydáme po červené na kopec k zřícenině hradu
Lestkov, odkud seběhneme zpátky k řece Ohři a podél ní dojdeme do Kadaně.
Město Kadaň bylo roku 1978 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Jednou z mnohých
pozoruhodností města je františkánský klášter, který vznikl na konci 15. století na místě původní
poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem
města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. Od roku 2014 usiluje město Kadaň
ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým o zařazení tohoto kláštera na tzv. národní indikativní
seznam „kandidátů“ pro zápis mezi památky Světového dědictví UNESCO. Po komentované prohlídce kláštera vystoupáme na Svatý vrch s malou rozhlednou. Celá trasa měří celkem cca 15 km.
Sraz je v sobotu 13. 4. 2019 v 7:10 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna
jízdenek). Nákup společné jízdenky. Vlak R 614 Krušnohor do Klášterce nad Ohří odjíždí v 7:32.
Předpokládaný návrat do Prahy je v 20:30. Jídlo na celý den s sebou.
Prosíme, hlaste se nejpozději do čtvrtka 11. 4. 2019 (včetně) na emailu: spolekcesta@email.cz.

Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová.
Debaty o manželství/ neděle 28. 4. 2019 od 15:00 do 19:30
Odpolední seminář nabízí prostor pro společnou i individuální reflexi témat úzce souvisejících
s manželstvím, jako jsou volba partnera, komunikace a role v manželském vztahu, spiritualita
partnerství. Nejde o bezprostřední kurz před svatbou, ale spíše program vzdálené přípravy, určený
jednotlivcům (případně párům) výhledově uvažujícím o životě v křesťanském manželství.
Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Pro podrobnosti a místo konání nás prosím kontaktujte na
muchova@farnostsalvator.cz
CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2019 – pondělí 29. 4. OD 19:00
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme 29. dubna, přednášky budou pokračovat až
do 3. června, vždy v pondělí od 19 hodin v sakristii kostela Nejsv. Salvátora. Do sakristie se nevchází
kostelem, ale z nádvoří Klementina. Mezi letošními přednášejícími jsou P. Marek Orko Vácha Ph.D.,
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Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin Staněk. Přednášky budou kroužit kolem
témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu na manželství, spirituality, bioetiky, na řadu
přijde i manželský slib a svatební obřad. Na poslední přednášce lze získat potvrzení o absolutoriu. Cyklus je otevřen všem snoubencům bez rozdílu pohlaví, barvy kůže, náboženství, farnosti či
diecéze. Dobrovolné zápisné 300 Kč / pár (pouze na místě).
Přihlásit se lze online formulářem na webových stránkách farnosti.
Ekumenická bohoslužba ke dni Země 30. 4. 2019 18:00
Letošním hostem již tradiční ekumenické bohoslužby ke dni Země bude Martina Kopecká, farářka
Husova sboru v Praze – Strašnicích. Bohoslužbu bude celebrovat Mons. Tomáš Halík, farářka Martina Kopecká se ujme kázání, hudebně doprovodí sbor Gabriel.
Po bohoslužbě následuje debata o aktuálních ekumenických vztazích s hosty z různých církví.
Pořádá Ekologická sekce České křesťanské akademie společně s Akademickou farností.
BIŘMOVÁNÍ S BISKUPEM VÁCLAVEM MALÝM – 5. 5. OD 14:00
V neděli 5. kvěna nás ve 14 hodin již poněkolikáté poctí svou návštěvou biskup Mons. Václav Malý,
aby při mši sv. biřmoval ty, kteří se k této svátosti připravují přes rok (resp. půlroku) s Adélou a Petrem Muchovými. Po mši sv. bude pro biřmovance a jejich kmotry možnost setkat se s o. biskupem
v sakristii.

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!
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.
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.
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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.
10. a 24. dubna 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
Salvátorská schola
Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990 a pravidelně doprovází úterní bohoslužby, pořádá benefiční koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou farnost. Zpívá
duchovní hudbu od středověku po současnost, včetně skladeb vlastních autorů. Ke společným
zkouškám se letos schází každé úterý od 17:30 hodin v prostorách Národní knihovny, během celého
roku zkouší v pravidelných
cyklech vždy nový repertoár k danému období.
Sbormistryní je Josefína
Nedbalová.
V úterý 2. dubna doprovodí mši svatou komorní
těleso Salvátorské scholy
s renesančními polyfoniemi britských autorů.
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Centering prayer – modlitba usebrání, modlitba souhlasu
Centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. Trapistický 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
Scházíme se ve čtvrtek od 19 do 21 hod. v tělocvičně ZŠ
Umělecká, hrajeme především volejbal, fotbal, 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 Getsemany 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!

Vysokoškolské katolické hnutí (u sv. Ignáce)
26. 4. – 27. 4. Pražská hra 2019
Pražská hra je týmová hra odehrávající se v ulicích Prahy, určena pro studenty, absolventy a všechny
příznivce VKH. Cílem hry je plnit úkoly, luštit šifry a dosáhnout cíle jako první. Soutěží se v týmech
o pěti nebo šesti členech. Tým si můžete sestavit sami, nebo se můžete přihlásit jako jednotlivec
a my vás přiřadíme k nějakým super lidem! Více informací a přihlašovací formuláře naleznete na
vkhpraha.cz/hra.
Budeme také potřebovat dobrovolníky, kteří by nám byli ochotni pomoci s přípravou nebo
s organizací her – ozvěte se na: hra@vkhpraha.cz
Úterky 9. 4. a 23. 4. 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.
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Středy od 19:00, Studentské mše, kostel sv. Ignáce
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 sloužena 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
Zveme vás na taneční večery, které se konají ve Studentském centru VKH. Během lekcí si zopakujeme základní taneční kroky a naučíme se nové variace pro standardní 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.
Pátky 3. 4. až 10. 4. Křížové cesty na Petříně
Pořádáme již tradiční ranní křížové cesty na Petřín. Povedou je naše společenství ÚTES a KOSMA.
Sraz je v 6:00 na Pohořelci, nebo pro ty sportovně založené v 5:35 na Újezdu. Po modlitbě následuje
společná snídaně z vlastních zásob v prostorách nemocnice u sester Boromejek.
Čtvrtek 18. 4. Pesachová večeře
Na zelený čtvrtek si můžete přijít vyzkoušet atmosféru židovské pesachové večeře. Na programu
bude modlitba a autentické pokrmy. Kapacita je omezená a je potřeba se přihlásit na emailovou
adresu pesach@vkhpraha.cz.
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.

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 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
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(teolog) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma exercicií založených na osobních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem či konzultací s jedním z doprovázejících. 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.
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 modlitba). 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 intenzivní 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, individuální 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.
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 modlitba). 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 modlitba). 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.
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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 duchovní 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 individuálním 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.
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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Akce na Karmelu Edith Stein
Pravidelné akce
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, František Hylmar
SJ, Jan Poříz/Jaroslav Suroviak OCD nebo Prokop Brož (KTF UK). Nejen
pro univerzitní studenty.

Pondělí
19:00

Pondělí
20:00

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

Středa
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.

Sobota
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 dubnu
10. 4. 2019
19:00

Četba z duchovních klasiků, po eucharistii, která je v 18 hodin, pokračujeme v četbě autobiografie sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

25.–28. 4. 2019

Pravidla a překážky v rozlišování
Další setkání z cyklu pro mladé ženy od 20 do 35 let, které zvažují možnost řeholního povolání i pro ty, které se chtějí naučit lépe rozpoznávat
Boží hlas a porozumět jeho volání ve vlastním životě. Nabízíme prostor
pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Je možné se účastnit
i bez účasti na předchozích setkáním. Nutný je však alespoň jeden osobní rozhovor předem. Bližší informace a přihlášky u sestry Ireny, email:
karmelitky@gmail.com, tel.: 732 708 595

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 – duben 2019
Bohoslužby a duchovní servis
Neděle
Úterý
Čtvrtek

14:00 a 20:00

Mše sv.

18:00

Mše sv.

19:00–20:30
19:00

Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha, farní kancelář)
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru (v sakristii)
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Pravidelný týdenní program

Úterý

17:00
19:00–19:30
19:15
19:00

Středa
Čtvrtek
Neděle

Pravidelná zkouška scholy, Klementinum
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry 2017–2019

19:00–20:30

Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)

7:00
19:00
19:00
19:30–20:00
21:00–21:30

Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web)
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, Pha 7)
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“)

duben 2019
18:00

Mše sv. s intencí za Dr. Tomáše Valenu, mši sv. celebruje
Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí komorní těleso
salvátorské scholy renesančními polyfoniemi britských autorů

14:00

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí, začátek
na Studentské nádvoří, celebruje Mons. Tomáš Halík

20:00

Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí, začátek
na Studentské nádvoří, celebruje Mons. Tomáš Halík
Hudebně doprovodí projekt Ingrediente.

18:00

Kající bohoslužba slova s následnou adorací a možností
svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru (v sakristii),
k dispozici budou všichni naši kněží a host P. Glogar OCD

18:00

Velký pátek – Velkopáteční obřady s uctíváním kříže

20:00

Velkopáteční oratorium, Capella Regia, dir. Robert Hugo

So 20. 4.

21:00

Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení se křty katechumenů,
celebruje Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius

Út 2. 4.

Ne 14. 4.

St 17. 4.
Pá 19. 4.

Ne 21. 4.

14:00 a 20:00

Ne 28. 4.

21:00

kafe po mši

Velikonoční neděle, celebruje Mons. Tomáš Halík

Po 29. 4.

19:00

Cyklus o manželství (jen pro přihlášené)

Út 30. 4.

18:00

Ekumenická bohoslužba ke Dni Země. Debata s hosty v sakristii.

Výhledově (květen 2019)
Ne 5. 5.
Pá 24. 5.

14:00
20:00

Mše sv. s biřmováním dospělých, celebruje Mons. Václav Malý
Noc kostelů
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