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AKTUALITY
BENEFIČNÍ KONCERT SALVÁTORSKÉ SCHOLY - NEDĚLE 7.1. V 18.45
Salvátorská schola nás tento rok potěší svým benefičním koncertem v samém závěru Vánoc.
Na koncertě zazní Česká mše vánoční od Jiřího Temla v podání naší scholy, tři kratší skladby
(Majesty a Nad Betlémem) v podání ignácké scholy #Rytmig a na závěr spojíme své hlasy
a také nástroje muzikantů z orchestru Music Factory Smíchov při skladbě Missa brevis od
Jiřího Pavlici. Výtěžek celého koncertu podpoří hospicovou péči Cesty domů. Benefiční
koncert uvede Mons. Tomáš Halík a Martina Špinková, spoluzakladatelka sdružení Cesty
domů.

DĚKUJEME!
V rámci benefičního koncertu Sboru a orchestru Univerzity Karlovy, který předvedl krásnou
Rybovu Mši vánoční, se na hospicové sdružení Cesta domů vybralo neuvěřitelných 19 637
korun. Děkujeme šéfdirigentovi panu Haigu Utidjianovi za desetiletou spolupráci s naší
farností!

FILM A SPIRITUALITA - SÁMSKÁ KREV / SAMEBLOD, STŘEDA 10.1. OD 19.00
Čtrnáctiletá Elle Marja je sámská dívka, která se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry
třicátých let minulého století a ponižujícím vyšetřením na své internátní škole, začne snít
o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným a zpřetrhat všechny svazky
s rodinou i svou rodnou kulturou. Strhující debut Amandy Kernell nahlíží „přírodní" sámské
etnikum zevnitř a umožňuje divákovi zakusit temnou část švédské koloniální historie bezmála
fyzickým způsobem.
Švédsko – Dánsko – Norsko 2016, Amanda Kernell, švédsky s čes. titulky, 110 min., od 15 let,
vstupné 80 Kč, velký sál v 19.00. Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa Ph.D. a P. Mgr. Jan Regner SJ Th.D.

SPOLEK CESTA - TRAPISTICKÝ KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU V POLIČANECH,
SOBOTA 13.1.
V prvním měsíci nového roku vás srdečně zveme na výlet do místa, kde ticho, klid a ztišení
vládne pořád. Tím místem je ženský trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech
nedaleko Křečovic. Sestry trapistky přišly do Čech v roce 2007 na pozvání kardinála Vlka
z italského Vitorchiana. Komunita žije podle řehole sv. Benedikta a jeho charakteristického
„Ora et labora“ neboli „Modli se a pracuj“. Na živobytí si sestry vydělávají prací na poli,
v ovocných sadech, pěstováním zeleniny, chováním včel, pečením tradičních italských
sušenek, ale také i psaním ikon. Naše návštěva kláštera začne modlitbou v 12.15, následně
spolu poobědváme v domě pro hosty, a poté budeme mít možnost pohovořit si s jednou ze
sester o životě v trapistickém klášteře. Otevřen bude i obchůdek s místními výrobky.
Zajímavostí je, že dvě ze sester prošly před několika lety přípravou ke křtu a k biřmování
v našem kostele. To vše bude doplněno krátkou procházkou k nedalekým Psaným skalám
(celkem cca 4 km) na úvod výletu, a na jeho závěr to bude dalších cca 5 km do Křečovic,
odkud se budeme vracet autobusem do Benešova.
Sraz je v sobotu 13. 1. 2018 v 8.10 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna
jízdenek). Vlak „R 707 Vojtěch Lanna“, kterým se dopravíme nejprve do Benešova, kde
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přestoupíme na autobus do Nahorub, odjíždí v 8.31. Předpokládaný návrat do Prahy je v
18.30.
Podrobnější itinerář bude k dispozici na webu farnosti. Počet účastníků výletu je tentokrát
omezen na 15 osob. Prosíme, hlaste se nejpozději do středy 10.1. 2018 na email
spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

/NE/PŘÍTOMNOST KNĚŽÍ ZIMA/JARO 2018
P. Petr Vacík SJ je od září do začátku března na formativním pobytu v jezuitském centru na
Srí Lance. P. Jan Regner SJ bude v naší farnosti do poloviny února 2018 a poté odchází natrvalo do Akademické farnosti Olomouc. P. Marek O. Vácha zůstává ve farnosti jako doposud,
v únoru bude po 3 týdny na dovolené.
Upozorňujeme proto penitenty, že v únoru je ke svátosti smíření přítomen pouze Mons. Tomáš
Halík.

STATISTIKA 2017
V uplynulém roce bylo v naší farnosti pokřtěno 40 dětí a 55 dospělých, svátost biřmování
přijalo 28 osob a 3 lidé vstoupili do Římskokatolické církve. 11 párů snoubenců u nás zahájilo
společnou životní cestu vzájemným manželským slibem.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
středy od 19.00, studentská mše, kostel sv. Ignáce
Studentské mše slouží obvykle jeden z jezuitů, hudebně je doprovází schola Rytmig. Po každé
mši je možnost zajít do nedalekého klubu Vzducholoď.
pondělí 15.1., 19.00, večer s deskovkami
Na začátku zimního zkouškového zveme všechny zájemce místo obvyklého Povyku na večer
s deskovkami. Zájemci nechť se dostaví 15. ledna v 19 hodin do místnosti číslo 27 v
Ječné 2.
úterý 9.1., 23.1. od 19 hod., ÚTES, Ječná 2
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří se schází v úterý jednou za 14 dní v prostorách
u Ignáce (vchod v průjezdu v Ječné 2, zvonek „Místnost č. 27”). Společně se modlíme, sdílíme
svou víru a také diskutujeme nad otázkami, které jsou pro nás aktuální. Jsme otevřené
společenství a těšíme se na nové tváře.

PLES VKH PRAHA
se bude konat v pátek 9. 2. 2018 od 19 hodin v prostorách Komunitního centra Matky Terezy
v Hájích. K tanci a poslechu zahraje kapela The Five Band.
Vstupenky bude možno zakoupit na našich pravidelných akcích. Rezervace bude umožněna
jen ze závažných důvodů, a to pouze po předchozím zaplacení. Více informací o této
možnosti získáte od Tomáše Šišáka na sisak.tomas@seznam.cz. Vstupné je 220 Kč.
Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena a pravděpodobně nebude možné vyhovět všem
zájemcům. Zajistěte si proto své vstupenky včas. Z důvodu zabezpečení tanečního komfortu
pro dříve kupující nemůžeme brát na následné žádosti o navýšení kapacity zřetel. Děkujeme
za pochopení. S případnými dotazy či podněty se obracejte na ples.vkhpraha@gmail.com.
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Další informace o VKH 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.

Z vánoční půlnoční mše sv. (foto MS)
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DĚKUJEME A PROSÍME - 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. Kromě těch, kterým
jsme děkovali v prosincovém čísle, děkujeme ještě panu Davidovi, paní Zdislavě, paní
Daniele, 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)
Sbírky tvoří 18 % našich příjmů.
Přispějte prosím na:
běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba,
telefony ...) variabilní symbol 1111.
anebo Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně var. symb. 2222.
Anebo rekonstrukci průčelního okna kostela var. symb. 1601
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně.
Farní účet: 1933882329/0800.
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.

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
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 hodin v prostorách Národní
knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému
období. Sbormistryní je Josefína Nedbalová. Benefiční koncert Scholy se koná 7. ledna v
18.45. Výtěžek koncertu půjde na hospicovou péči Cesty domů.
Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou Filipu Rajnochovi na emailu filip.rajnoch@gmail.com
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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 – 603 323 591.

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ V KRYPTĚ
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná textem Písma
a písněmi z Taizé. Druhá a čtvrtá středa v měsíci vždy od 19 hod. v Kryptě,
tedy 10. a 24.1. (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.
Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali
na exerciční adresu: meditace@farnostsalvator.cz

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, fotbal, florbal a basketbal. Pro
bližší info (včetně mapky a kontaktu) viz web farnosti nebo na
www.lazar.borec.cz,
kontakt: Karel Hlaváček - 777 581 824

SALVÁTORSKÁ KNIHOVNA
Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i kompletní soubor knih
„salvátorských autorů“ Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke
čtení i aktuální čísla Katolického týdeníku a časopisy Getsemany a Universum. 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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Requiem za zemřelého sochaře Jana Koblasu sloužil v
(foto Zdeněk Rerych)
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našem kostele P.Pavel Kuneš

SALVÁTORSKÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny uvedené akce (kromě kurzů 224, 233 a 247) se konají v kolínském klášteře.
Akademická farnost v tamějším Centru spirituality a duchovních cvičení pořádá kurzy ve
spolupráci s jezuity, kteří klášter spravují, se sestrami z Karmelu Edith Steinové v PrazeKošířích a dalšími spolupracovníky. Je to malý objekt na adrese Kutnohorská 26, Kolín,
necelých 40 minut vlakem z Prahy.
Na kurz se hlaste přes formulář na internetových stránkách kolinskyklaster.org (případně emailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, v předmětu je třeba uvést číslo kurzu, na
každý kurz zvlášť samostatným e-mailem).
Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
NOVÉ! Kurz 247 Mezi duší a Duchem XXL (4 dny)

20.-24. 6. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Pernink (Krušné hory)
Rekolekce věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu
prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a
na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky
rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich
projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i
s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami,
které nás podporují a vedou. Nezbytnou součástí bude pobyt v přírodě, silencium, meditace a
modlitba. Doprovází psychotereapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková, CSTF.
Přihlášky směřujte na obvyklou exerciční adresu: meditace@gmail.com
Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce
NOVÉ: Kurz 224 Meditace Sádhana – speciál (2 dny)
12.–14. 1. 2018, pátek 19.00 až neděle 11.30
Místo: Studentské centrum VKH, Sabinova 4, Praha 3-Žižkov
Kurz je inspirován školou meditace Sádhana indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojil
tradici křesťanské spirituality s některými technikami východní meditace. Zvláštní pozornost je
přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu
uvědomění. Meditace se konají ve skupině v několika blocích během dne, během kurzu bude
prostor i pro sdílení a diskusi. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v
minulosti již zúčastnili. V sobotu nabídneme prostý bezmasý oběd, v přestávkách mezi
sezeními pak malé občerstvení. Vstup do sálu je bezbariérový. Ubytování neposkytujeme.
Doprovází Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Příspěvek na občerstvení a kurzovné
490,- Kč. Přihlášky a další informace meditace@gmail.com (v předmětu uveďte název nebo
číslo kurzu).
Kurz 225 Filmové exercicie (4 dny)
17.–21. 1. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
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Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a
jeho interakci s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Jan
Regner SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360,- Kč,
studenti a osoby s nízkým příjmem 1880,- Kč.
Kurz 226 Ignaciánské exercicie (7 dní)
28. 1.–4. 2. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřeny na oživení a upevnění osobního vztahu k
Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu
a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech
lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je
delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková
CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
3290,- Kč.
Kurz 228 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
8.–11. 2. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k
práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické
metody (zejména enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce,
avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto
kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF.
Cena ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné 600 Kč.
Kurz 230 Kontemplativní exercicie (3 dny)
22.–25. 2. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této
cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1770 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1410 Kč, příspěvek na kurzovné 200 Kč.
Kurz 232 Postní rekolekce A (2 dny)
9.–11. 3. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v
tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude
věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení.
Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky
bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena
Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem
940 Kč.
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Kurz 233 Mezi duší a Duchem II. (2 dny)
14.–16. 3. 2018, středa 18.00 až pátek 14.00
Místo: Klášterní penzion, Klášterní 254, Jiřetín pod Jedlovou
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší
a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak
měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti
v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se
zachovává mlčení. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF.
Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší
a Duchem. Přihlášky a další informace podá sr. Denisa: meditace@gmail.com (v předmětu
uveďte název nebo číslo kurzu).
Kurz 234 Postní rekolekce B (2 dny)
23.–25. 3. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Na tento kurz již přijímáme pouze náhradníky.
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v
tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude
věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení.
Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky
bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Petr Vacík SJ a František Hylmar SJ. Cena
kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 235 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny)
29.3.–2. 4. 2018, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00
Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou
přípravou na liturgii, slavením velikonočních obřadů a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen
v částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet (Lk 24,1335). Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a
osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 237 Modlitba usebrání (2 dny)
13.–15. 4. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Víkendový kurz nabízí uvedení do teorie a praxe Modlitby usebrání – Modlitby souhlasu
(Centering Prayer – The Prayer of Consent) podle trapistického mnicha Thomase Keatinga.
Tato metoda nás připravuje na přijetí daru kontemplace, sahá za hranice rozhovoru s Kristem,
vede k hlubšímu společenství s ním. Modlitba usebrání je vhodná pro všechny, kteří touží po
prohloubení vztahu s Bohem. Nebude chybět prostor pro osobní rozhovor nebo svátost
smíření. Doprovází P. Per Vacík SJ a Teresie Viera Hašanová. Cena kurzu vč. ubytování s
plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 238 Duchovní cvičení (5 dní)
17.–22. 4. 2018, úterý 18.00 až neděle 15.00
Individuálně vedená ignaciánská duchovní cvičení s volbou mezi třemi doprovázejícími: Ivana
Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace Sester sv. Josefa) 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 kurzu je 2950 Kč.
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Z Rybovy Mše vánoční v podání Sboru a orchestru UK 13.12. 2017 (foto MS)

Ze mše sv. při setkání jezuitské provincie v našem kostele 3.1. 2018 (foto MS)
11

Kurz 239 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
27.4.–1. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 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 porozumět
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr
Vacík SJ a MUDr. Eva Hrubá. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a
osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč.
Kurz 240 Kontemplativní exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
4.–8. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 15.00
Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této
cestě dále pokračovat. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a sr. Irena Göbelová CSTF.
Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 242 Modlitba a meditace (2 dny)
18.–20. 5. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít
víkend v tichu a v meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované. Slouží jako
úvod do vnitřní modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází
Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180
Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.
Kurz 243 Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (3 dny)
24.–27. 5. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Krátké exercicie ignaciánského typu v mlčení a s individuálním doprovázením vycházejí z
rozjímavé modlitby nad biblickými texty. Zahrnují i další meditace a úvahy podle sv. Ignáce,
které pomáhají rozlišovat vnitřní hnutí, získávat vnitřní svobodu, hledat a nacházet v životě
Boží cesty a rozhodovat se pro ně. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat otázky
konkrétních životních voleb, které před nás život staví. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a
P. Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.
Kurz 244 Karmelitánský víkend (2 dny)
1.–3. 6. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Rekolekce inspirované karmelitánskou mystikou. Vhodné jak pro začátečníky, kteří zatím
nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to,
aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky Denisa Červenková
CSTF a Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem
940 Kč.
Kurz 248 Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (7 dní)
1.–8. 7. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání vlastního života a na hledání svého
místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka,
rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu, a posílit naši
otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv.
Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v
mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání).
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Doprovází František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou
penzí 4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 250 Kontemplativní exercicie (7 dní)
12.–19. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až čtvrtek 15.00
Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se
zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této
cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
4130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3290 Kč, příspěvek na kurzovné 350 Kč.
Kurz 252 Rozšířená Sádhana (3 dny)
26.–29. 7. 2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní
pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v
procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze
Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích
během dne. Vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Petr
Miklas. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1610 Kč.
Kurz 253 Filmové exercicie (4 dny)
1.–5. 8. 2018, 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 porozumět
hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr
Vacík SJ a RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí
2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč, příspěvek na kurzovné 250 Kč.
Kurz 254 Kontemplativní exercicie (5 dní)
8.–12. 8. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00
Kurz slouží jako praktický úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitby
srdce“ či „Ježíšovy modlitba“). Společné sezení několik hodin denně v půlhodinových krocích,
těžiště tohoto druhu exercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou
jakýmsi uvedením do kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby.
Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je
2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč.
Kurz 255 Ignaciánské exercicie (7 dní)
19.–26.8. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými texty a
na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s dalšími
meditacemi podle sv. Ignáce pomohou exercitantům rozeznávat Boží volání a naučí je
překonávat překážky na cestě za tímto voláním a rozhodovat se v souladu s ním. V modlitbě a
v rozhovorech lze při těchto exerciciích upravit nebo nově nastavit směřování svého života. Je
velmi vhodné, aby ti, kdo se hlásí na tento kurz, již absolvovali některý z týdenních kurzů
ignaciánských exercicií v Kolíně (odůvodněné výjimky jsou možné). Při přihlašování v mailu
zmiňte, prosíme, vaši motivaci k účasti. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa
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Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4130 Kč, studenti a osoby s
nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 257 Modlitba a meditace (2 dny)
31.8.–2. 9. 2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Krátká víkendová duchovní obnova nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít
víkend v tichu a meditaci. Kurz je zvláště vhodný pro nově pokřtěné a biřmované, nebo pro ty,
kteří se na přijetí iniciačních svátostí v církvi teprve připravují. Slouží jako úvod do vnitřní
modlitby a jako „ochutnávka“ různých technik křesťanské meditace. Doprovází Jan Regner SJ
a psychoterapeut Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s
nízkým příjmem 940 Kč, příspěvek na kurzovné 150 Kč.

DOPORUČUJEME - NOVÉ KNIHY
Rádi bychom vás upozornili na několik nedávno vydaných knih, které by vám neměly ujít:
Církev, tradice, reforma - odkaz Druhého vatikánského koncilu: Tomáš Petráček, Vyšehrad
Zůstat na zemi - rozhovory nad Biblí: Jan Sokol, Vyšehrad
Proč být křesťan: Timothy Radcliffe, Krystal OP
Náš kardinál - jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka: Radek Gális, Měsíc ve dne
Nevyžádané rady mládeži: Marek Vácha, Cesta

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

IRSKÁ CESTA 2018
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
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AKCE

NA

KARMELU EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN

19.00
Po
20.00

St

18.00

So

9 -15.00

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,
František Hylmar SJ, Jan Poříz/Jaroslav Suroviak OCD nebo Prokop
Brož (KTF UK). Nejen pro univerzitní studenty.
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou
zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné
pohoštění a neformální setkání.
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.
Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz

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).

CO NABÍZÍ KARMEL V LEDNU
10.1.

27.1.

8. - 11.2.

St

So

Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux, 19.00

Spiritualita Karmelu. Setkání malé skupinky žen se společným
čtením karmelských textů, kontemplací, sdílením a obědem se
sestrami. Vítáme ženy svobodné i vdané, dětné i bezdětné, starší i
mladší. Spojuje nás zájem o karmelitánskou spiritualitu. Pro víc
info pište na ženynakarmelu@seznam.cz, od 9.00
Překážky v rozlišování II
Druhé setkání z cyklu pro mladé ženy ve věku od 20 do 35 let, které
hledají svou životní cestu. Budeme se věnovat tématům souvisejícím s
rozhodováním a rozlišováním Boží vůle v životě a s různými překážkami
na této cestě. Pozornost zaměříme také na zkušenost modlitby a možnost prohloubení osobního vztahu k Bohu.
Je možné se připojit i bez účasti na předchozím setkání. Podmínkou je
však alespoň jeden osobní rozhovor předem. Více informací
na karmelitky@gmail.com
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Z KALENDÁŘE FARNOSTI – LEDEN 2018
BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS
Neděle

14.00
20.00

Mše sv.
Mše sv.

Úterý

18.00

Mše sv.

19.00 - 20.30

Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru
(v kostele)

Čtvrtek

20.00

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
17.00
19.00 - 19.30
19.15
19.00
19.00 - 20.30
7.00
19.00
19.00
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

Pravidelná zkouška scholy, Klementinum
Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry 2017-2019
Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha)
Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií)
Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web)
Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7)
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ nebo
jiných akcí po mši sv. v sakristii)

DALŠÍ PROGRAM
7.1.

Ne

18.45

Benefiční koncert Salvátorské scholy

8.1.

Po

10.00

Deinstalace stromků a betléma

10.1.

St

19.00

Film a spiritualita: Sámská krev

13.1.

So

14.1.

Ne

21.00

Povolební kafe po mši. Nádech před druhým kolem.

16.1.

Út

18.00

Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha, celebruje Mons.
Tomáš Halík

Výlet spolku Cesta: Trapistický klášter v Poličanech

Výhledově:
9.2.

Pá

19.00

Ples VKH, Komunitní centrum Matky Terezy, Háje

14.2.

St

19.00

Popeleční středa - popelec umělců, mše sv.
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