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Vážení a milí,
letošní postní dobou nás nebude jako v minulých letech provázet dílo současného umělce,
nýbrž více než 600 let starý fragment reliéfu Krista, modlícího se v Getsemanské zahradě.
Letošních 15 centimetrů přírodní opuky oproti loňským 170 metrům červeného koberce
vypadá možná skromně, ovšem nese v sobě minimálně čtyři příběhy dějin.
Jeden příběh – Kristus, který po poslední večeři vychází s učedníky do své milované
Getsemanské zahrady na Olivové hoře, aby se modlil tváří v tvář blížícímu se rozsudku smrti.
Modlí se tak usilovně, že mu z čela kanou krůpěje krve. Ikonografie středověkých obrazů ještě
zachycuje anděla, vznášejícího se nad Ježíšem s kalichem v ruce. „Otče můj, je-li možné, ať
mne mine tento kalich; avšak ne má, ale tvá vůle se staň“. A jinde vidíme i podřimující tři
nejbližší apoštoly („Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou“). Ježíš,
hledící vzhůru, ke svému Otci, pokorně přijímající svoji roli v tomto velikém příběhu.
Příběh druhý – příběh dalšího násilí, o necelých 1400 let později, kdy pražská lůza za
husitských bouří vniká násilně do výstavného centra evropské vzdělanosti, ale donedávna
i sídla inkvizice, do dominikánského konventu sv.Klimenta, aby z něj vzápětí po běsnícím
plenění a vraždění těch, kdo nestačili utéci, zbylo jen vyhořelé a rozbořené torzo. Oltářní
retabulum či snad reliéf z kapitulní síně s motivem Getsemanské zahrady se, rozlámán na
kusy, ztrácí v sutinách.
Příběh třetí – novou kapitolu dějin tohoto místa začínají psát jezuité, kteří si poničené
a zubožené trosky někdejšího sídla studia generale, přivtěleného k pražské univerzitě,
vyberou za své nové působiště v centru Evropy. Roku 1578 se začíná se stavbou kostela
Nejsvětějšího Spasitele (Salvátora) na dosud jen provizorně fungujících zbytcích
dominikánského kostela sv.Klimenta. Jeden z nádeníků vyhazuje lopatou poslední zbytky suti,
ležící na někdejší gotické opukové podlaze, aby mohly být položeny nové základy kostela.
V hlíně a zbytcích ohořelých trámů objeví kus opracovaného kamene. Zvedne jej, otočí a vidí
muže ve zřaseném oděvu, který v modlitbě hledí vzhůru. Kristus v Getsemane, to pozná přece
každý. Jakmile je dokončena jižní věž kostela a vybudováno sakrárium k vylévání svěcené
vody a vysypávání posvěceného popela, představený jezuitské koleje s tichou modlitbou
ukládá Krista do tohoto hrobu, obličejem dolů.
Příběh čtvrtý – to je příběh o jezuitském kaplanovi, zpovídání a jednom vysavači. Když si pater
Petr Vacík konečně po pěti letech udělal čas mezi zpověďmi, rozhodl se vyčistit jakýsi
komínek, přikrytý prkýnkem na krájení cibule, jenž tvoří nízkou bariéru mezi zpovědníkem
a penitentem v improvizované zpovědnici pod schodištěm jižní věže. Vzal silný vysavač a...
zbytek se dá hravě domyslet. Naplnila se tak doslova Ježíšova slova – „kde jsou dva nebo tři
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“.
Fragment Krista v Getsemanech „vstal z hrobu“ o dalších 400 letech, aby prozářil dobu, která
je stejně jako v minulosti znovu a znovu zaplavována násilím ve jménu Božím.
Náš kostel je zasvěcen, jak velí jezuitská tradice, nikoliv po jednotlivém světci, ale po Kristu
samotném. Na tympanonu kostela stojí od poloviny 17. století socha žehnajícího Spasitele
světa / Salvátora Mundi. Jeho vztyčená ruka byla také často terčem nejrůznějších ostřelování
při vpádech vojsk – vždyť pro mnohé mohl více triumfálním symbolem jezuitské rekatolizace
než spásy světa, více pantokratorem, vševládcem, než pokorným beránkem.
Tichý pohled Krista v zahradě Getsemanské však ukazuje jinou tvář naší víry - tvář pokornou,
kající, tichou, hlubokou. Tvář usebrané a především usilovné modlitby. Kéž nás tato tvář
provází nejen po tuto dobu postní.
Martin Staněk
(foto na titulní straně: Kristus v Getsemane - z kostela Nejsv.Salvátora. Foto © Petr Neubert 2016)
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AKTUALITY
XXII. POPELEC UMĚLCŮ - GETSEMANY
STŘEDA 1. BŘEZNA 2017

18.00 hodin - Hanuš Hachenburg: Hledáme Strašidlo. Loutková divadelní hra, kterou napsal
v roce 1943 čtrnáctiletý vězeň terezínského ghetta, v podání studentů, absolventů a učitelů
Gymnázia Přírodní škola.
Koná se v sakristii kostela. Vstup volný, přístup z nádvoří Klementina od 17.40.
19.00 hodin - Mše svatá s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. Celebruje a promluví
Mons. Tomáš Halík. Hudební doprovod. Robeet Hugo (varhany), Jiří Hodina a Ondřej Šmíd
(zpěv)
20.30 hodin - Vernisáž instalace gotického fragmentu Getsemanské zahrady. Promluví
prof. Jan Royt, uvede Petr Vacík SJ a Benedikt Mohelník OP.
21.00 hodin - Představení nové knihy Norberta Schmidta Přímluva za současnost
o výtvarných intervencích v kostele Nejsv. Salvátora.
„Popelec umělců" - setkání, které se poprvé uskutečnilo v r. 1995 ve studentském kostele
Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici
vzniklou před devadesáti 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 meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání
se koná na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

FRAGMENT KRISTA V GETSEMANECH
Šest set let starý fragment z někdejšího dominikánského kostela sv. Klimenta, který byl
náhodně objeven v roce 2016 pod schodištěm jižní věže kostela Nejsvětějšího Salvátora, se
letos stane průvodcem postní doby. Instalován bude od 1. března do 14. dubna 2017 v kostele
Nejsvětějšího Salvátora. Vernisáž bude součástí tradičního Popelce umělců.
Autorem instalace je Norbert Schmidt.
Instalace bude přístupná vždy v době bohoslužeb, tedy v úterý a v neděli vždy půlhodinu před
a půlhodinu po mši sv. Mimo tyto časy mohou i menší skupiny žádat o umožnění vstupu na
tel. 222 221 339 nebo farním emailu.
Instalace fragmentu Krista v Getsemanech se koná pod záštitou ministra kultury České
republiky Daniela Hermana a s podporou Hlavního města Prahy.

KRISTUS V GETSEMANECH - KATALOG K INSTALACI
Vychází jako doprovod umělecké instalace a obsahuje odborné články i teologické reflexe
Tomáše Halíka, Petra Vacíka SJ, Jana Royta, Benedikta Mohelníka OP, Jana Havrdy
a Miroslava Kováře. Editor: Norbert Schmidt.
Pro Akademickou farnost Praha vydalo nakladatelství Krystal OP ve spolupráci
s nakladatelstvím Arbor Vitae. Vychází s podporou Hlavního města Prahy a firmy Etna.
Poděkování za spolupráci a podporu při přípravě instalace, katalogu a tiskové konference:
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Hlavní město Praha, Centrum teologie a umění při KTF UK (Norbert Schmidt), Etna i Guzzini
(Petr Žák - osvětlení), Česká dominikánská provincie, Národní památkový ústav – územní
pracoviště Praha (Mgr. Jan Havrda), Vědeckovýzkumné pracoviště restaurátorské při AVU,
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK (Prof. Richard Přikryl), Ústav dějin
umění FF UK (Prof. Jan Royt), Petr Neubert (fotografie), Vladimír Pešek a Martin Janda
(příprava a výroba instalace), Aleš Pištora (tisková konference), Martin Bedřich (redakce
katalogu), Klára Jirsová (jazyková korektura), Jiří Lammel (sazba a grafika), Marta Mills
a Pavel Šimáček.
Speciální poděkování Mons.Tomáši Halíkovi za umožnění a podporu této instalace.
Koordinátor projektu a produkce: Martin Staněk

NORBERT SCHMIDT - PŘÍMLUVA ZA SOUČASNOST
Ve středu 1. března se ve 21 hodin v sakristii kostela představí nová kniha architekta Norberta
Schmidta, kurátora a leckdy i autora uměleckých intervencí, s názvem Přímluva za
současnost.
Kniha dokumentuje umělecké a prostorové intervence v kostele Nejsvětějšího Salvátora
v letech 2009–2016 a v několika případech i umělecké a architektonické počiny v jiných
církevních i necírkevních prostorech, které však se zkušenostmi z akademického kostela
souvisejí a z nich také vyrůstají.
Svazek uvozují dvě rozsáhlejší a teoretičtější kapitoly: První nastiňuje dějiny klementinského
kostela a dává nahlédnout do jeho vrstevnatého genia loci. Druhá tento pohled rozšiřuje
o několik příkladů ze zahraničí, které se staly pro autora kniha jako organizátora salvátorských
uměleckých událostí důležitou inspirací, teoretickým zázemím a také zdrojem potřebné zpětné
vazby. Knihu doprovází cyklus fotografií Petra Neuberta, který svým objektivem soustavně
zaznamenával salvátorské umělecké dění. Vydává nakladatelství Triáda.

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ 2017
Salvátorský cyklus postních zamyšlení, ke kterým jsme již potřetí pozvali několik zajímavých
hostů, se inspiruje jak tradicí postních kázání, tak i letošní instalací fragmentu Krista v
Getsemanech. Konat se bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací, tedy od 19.30
hodin. Setkáme se v presbytáři u instalace, vstup je kostelem z Křižovnického náměstí.
9.3. P. Jan Kotas, rektor arcibiskupského semináře v Praze
16.3. František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola
23.3. sr. Petra Pavlíčková OSB z komunity Venio na Bílé hoře
30.3. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánského řádu
6.4. sr. Irena Göbelová CSTF z Karmelu Edith Stein
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LIDÉ KOLEM NÁS: MONS. SVJATOSLAV ŠEVČUK, ÚTERÝ 7.3.2017 OD 20.00
Akademická farnost ve spolupráci se Studentským hnutím za solidaritu a Online encyklopedií
migrace z.s. vás zvou na třetí besedu v rámci cyklu debat s názvem "Lidé kolem nás". Hostem
Mons. Tomáše Halíka bude Mons. Svjatoslav Ševčuk, arcibiskup ukrajinské řeckokatolické
církve a Vyšší archieparcha Kyjevsko-Haličský. Tématem bude role církví během konfliktu na
Ukrajině. Vstup volný, sakristie je přístupná pouze z nádvoří Klementina.
Zájemci se mohou od 17 hodin zúčastnit bohoslužby v řeckokatolické katedrále sv. Klimenta
v Karlově ulici, kterou bude sloužit Mons. S.Ševčuk.
Ve středu 8.3. se od 19.15 na FF UK v místnosti č. 200 koná debata s Mons.Ševčukem
a Prof. Martinem C. Putnou na téma: Zkušenost ukrajinského Majdanu pro křesťanství dnes
Diskuse je zamýšlena jako neformální a široký "kulatý stůl" s hostem Svjatoslavem Ševčukem,
ukrajinským arcibiskupem řeckokatolické církve, který přiblíží roli této církve, jiných
křesťanských církví a náboženských organizací na ukrajinském Majdanu v zimě 2013-2014
i na Ukrajině dnes. Překlad z Ukrajinštiny zajištěn.

VÝLET SPOLKU CESTA - KALVÁRIE U OSTRÉ, SOBOTA 18.3.
Výlet v březnu bude patřit návštěvě barokního poutního místa na vrchu Kalvárie s nádherným
výhledem na Úštěcko. Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704-1707 nechal vystavět
pan Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Liběšicích. Přístupovou
cestu k hoře lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka
a klasicismu. Cesta ústí na terasu v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou
Zahradu getsemanskou, ve které se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího
Ježíše a apoštolů. Odsud stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště. Na vrcholové
plošině se nachází skupina tří kaplí, symetricky uspořádaných. Obě boční kaple (kaple
Nalezení, kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar. Uprostřed mezi nimi
se nachází přízemní, podélná kaple Božího hrobu. Délka okružní trasy z Úštěku je přibližně
14km. Podrobný itinerář bude k dispozici na webu farnosti.
Sraz je v sobotu 18. března 2017 v 6.35 před pokladnami Masarykova nádraží. Vlak odjíždí
v 6.53. Moc prosíme, hlaste se dopředu na emailu: spolekcesta@email.cz
Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

FILM A SPIRITUALITA – NOČNÍ ZVÍŘATA / NOCTURNAL ANIMALS, STŘEDA 29.3. OD 19.00
Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé.
Tom Ford o jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý
a velmi intenzívní.
USA 2016, Tom Ford, anglicky s českými titulky, 115 min., přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč.
Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík, SJ a Mgr. Lukáš
Jirsa, Ph.D. Velký sál Městské knihovny, Mariánské náměstí.
online rezervace: www.mlp.cz

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2017
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako
společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme 25.dubna, přednášky budou
pokračovat až do 6. června, vždy v úterý od 20 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., Mgr. Michal Petr, Mgr. Alice Derflová a ThLic. Mgr. Martin
Staněk. Přednášky budou kroužit kolem témat partnerské komunikace, křesťanského pohledu
5

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 formou
daru: 300 Kč / pár (na místě). Přihlásit se lze online formulářem na webových stránkách
farnosti.

STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2017
Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí příležitost naučit se hledat a nacházet Boha ve
všech věcech, posunout si své hranice a lépe poznat sami sebe i druhé lidi v různorodosti
jejich kultur. O příštích prázdninách, 14. až 23. července 2017, pořádají čeští jezuité
mezinárodní setkání mladých lidí Středoevropský Magis (Central Europe Magis, CEM).
První část setkání tvoří tzv. experimenty neboli
zkušenosti, které se budou konat v několika státech
střední Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko
a Německo?). Experimenty se dělí do pěti základních
kategorií (umělecké, socio-kulturní, putovní, duchovní
a experimenty zaměřené na službu, kam spadají
experimenty sociální a ekologické); účastní se jich
malé skupinky o zhruba patnácti lidech několika
národností.
Na závěr se všichni účastníci sjedou do Prahy, kde na
ně budou čekat přednášky a workshopy k hlavnímu
tématu setkání („Kontemplativní v činnosti“), společné
poznávání Prahy i vzájemné sdílení zážitků.
Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli
jakýmkoliv způsobem zapojit do příprav setkání.
Přípravy budou probíhat během celého akademického
roku a jejich součástí budou také formační setkávání,
která zájemcům přiblíží základní principy ignaciánské
spirituality. Pokud se nemůžete zapojit do příprav v
průběhu roku, budeme potřebovat také dobrovolníky
v průběhu vlastního setkání. Více informací o Magis naleznete na webu www.jesuit.cz/magis
Kontakt a info (Lenka Češková): magis.bohemia@gmail.com

MOŽNOST POSÍLAT SVŮJ PŘÍSPĚVEK NAMÍSTO DO KOŠÍČKU PŘÍMO NA ÚČET
Znovu děkujeme všem dárcům, kteří malými i většími částkami přispěli na chod naší farnosti
(a na její projekty). Vaše příspěvky nám pomáhají podporovat pastorační aktivity, kromě
kostela Nejsv.Salvátora také v exercičním domě v Kolíně, umožňují chod scholy, ale
i webových stránek kázání a přednášek, pomáhají s opravami a investicemi v kostele
a s mnoha jinými aktivitami. Za všechny dary vám všem patří vřelý dík a naše modlitby za vás.
Rádi bychom vás také upozornili na novou možnost přispívat pravidelně na chod farnosti
přímo na náš bankovní účet namísto do košíčku při nedělní sbírce (účet u České spořitelny
1933882329/0800) a vaše příspěvky si na konci roku můžete podle zákona odečíst z daní.
Stačí zadat trvalý příkaz k úhradě s variabilním symbolem 1111, abychom dar mohli
identifikovat a vystavit vám potvrzení
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Připravujeme možnost příspěvkových asignací – tedy možnost vybrat si aktivitu nebo
konkrétní projekt, který chcete buď dlouhodobě nebo jednorázově podporovat.

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 schází
každé úterý od 17 hodin v sakristii, během celého roku zkouší v
pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému období.
V letošním akademickém roce se vedení ujala nová sbormistryně Josefína Nedbalová. Zájemci o zapojení do scholy jsou vítáni po celý rok, hlásit se mohou
Filipu Rajnochovi na e-mailu filip.rajnoch@gmail.com

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 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
Srdečně vás zveme na modlitební setkání s Písmem a zpěvy z Taizé. Tato
společná modlitba je otevřena všem zájemcům. Setkání probíhají každou
druhou středu od 19.00 (konkrétní data v kalendáři na farním webu)
v Kryptě kostela (vstup zadním vchodem u sakristie). Více na
http://krypta.maweb.eu

TICHÁ MEDITACE
Probíhá vždy v úterý po mši svaté 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
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SPORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNIE
Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván, aby se volně zapojil
do programu Lazara Betánie, Program nabízí sportovní vyžití pánům
i dámám, a to bez ohledu na sportovní výkonnost. Hrajeme každý
čtvrtek od 19.00 v tělocvičně ZŠ v Umělecké ulici a to volejbal, fotbal,
florbal a basket. Program se přitom může měnit v závislosti na počtu
účastníků Další podrobnosti najdete 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 20.00 – 20.30 (každé druhé úterý, viz kalendář na webu farnosti) a neděle,
při kterých se koná „Kafe po mši“.
Děkujeme novým i stálým knihovnicím a knihovníkům Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně
Ledecké, Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně!

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
St 1.3. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou s udílením popelce slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď.
Po 1.3. od 19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál v Ječné
Hostem bude Jakub Dubovský a tématem Nekonečno.
St 8.3. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou slouží P. Jan Regner. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď
St 15.3. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mše svatá proběhne v anglickém jazyce. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď
Po 20.3. od 19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál v Ječné
Hostem bude psychoterapeut Michael Chytrý.
St 22.3. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď
St 29.3. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď

SALVÁTORSKÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny zde uvedené kurzy se konají v kolínském klášteře, který v současnosti používá
Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut
vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.
Program duchovních cvičení v kolínském klášteře a přihlášení na ně je přes formulář na
kolinskyklaster.org.
(Případně se můžete přihlásit e-mailem na adrese meditace@farnostsalvator.cz, pak uvádějte
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v předmětu e-mailu číslo kurzu a prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz
samostatným e-mailem). Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.
Kurz 182 Postní kontemplativní mini-exercicie (3 dny)
2. - 5.3. 2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však
třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz a sestra Irena Göbelová CSTF. Cena
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1970 Kč, studenti a osoby s nízkým
příjmem 1610 Kč.
Kurz 184 Postní kontemplativní exercicie (4 dny)
15. – 19. 3. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00
Kurz sloužící 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 modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde
o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sestra Denisa Červenková
CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 187 Postní mini-exercicie/rekolekce (3 dny)
30.3. - 2.4. 2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do
duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení
a přípravu na Velikonoce. Doprovází P. František Hylmar SJ (část kurzu pravděpodobně
P. Petr Vacík SJ). Cena ubytování s plnou penzí 1180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem
940 Kč.
Kurz 191 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
27.4 -1.5. 2017, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a
jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett VasilukováRešlová. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 192 Duchovní cvičení (5 dní, obsahuje státní svátek)
3. - 8. 5. 2017, středa 18.00 až pondělí 15.00
Individuálně vedená duchovní cvičení (ignaciánské exercicie) s volbou doprovázení mezi třemi
doprovázejícími: Ivana Noble (husitská farářka a teoložka), Gisela Heitz (sestra kongregace
Sester sv. Josefa) a Petr Vacík (jezuita). Klasická forma duchovních cvičení založených na
individuálních meditacích biblických textů a na dalších cvičeních s každodenním rozhovorem/konzultací s někým z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenicko otevřenost. Denně také hodina společné práce v klášteře a na zahradě a dostatek času na procházky v přírodě. Cena kurzu je 2950 Kč včetně ubytování v jedno- a dvoulůžkových pokojích
se soc. zařízením a plné penze.
Kurz 195 Sádhana (2 dny)
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26 - 28.5.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, jak tomu učil indický jezuita A. de Mello SJ. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a
vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika
blocích během dne. Vhodné pro začátečníky i pro ty, kteří se podobného kurzu v minulosti již
zúčastnili. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s
nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 200 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní, obsahuje státní svátky)
2.- 9.7.2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého 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). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Irena Göblová CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou
penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 203 Kontemplativní exercicie (7 dní)
6. - 13.8.2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Tento kurz není
vhodný pro úplně začátečníky, je určen pro ty, kteří již absolvovali alespoň jeden kurz kontemplativních exercicií (máte-li pochybnosti, kontaktujte nás). Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF (pravděpodobně bude doplněn ještě jeden doprovázející). Cena kurzu vč. ubytování
s plnou penzí 4130 Kč, osoby s nízkým příjmem 3290 Kč.
Kurz 205 Ignaciánské exercicie (7 dní)
20.- 27.8.2017, neděle 18.00 až neděle 15.00
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, osoby s nízkým příjmem
3290 Kč.
Nově vypsaný kurz: 211 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
26.9.-1.10. 2017, úterý 18.00 až neděle 15.00
Tyto kontemplativní exercicie 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. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.

AKCE

NA

KARMELU

EDITH STEIN

PRAVIDELNÉ AKCE NA KARMELU EDITH STEIN
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19.00
Po
20.00

St

18.00

So

09 -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 BŘEZNU A DUBNU
6.3.

20.00

13.3.

20.00

26.3.

20.00

9. - 12.3.

23.4.

Igor Hlavinka: Hory a jiné bytosti. Zahájení výstavy fotografií.
Následování Krista. Pokračování četby a komentáře klasického
díla duchovní literatury.
Barbora Bezděková. Kvantum. Přednáška z cyklu dialogy (u)
Karmelitek.
Překážky v rozlišování povolání. Víkendové setkání pro mladé
ženy, které hledají svou životní cestu. Zaměříme se na pravidla
rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, křesťanské
chápání povolání, svobody i lidské křehkosti. Nabízíme prostor pro
dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Víkend proběhne v
Holostřevech, více info a přihlášky u sestry Ireny a na
karmelitky@gmail.com
Jednodenní rekolekce s filmem Tak jako v nebi. Doprovází
sestry karmelitky a V. Suchánek.

Z KALENDÁŘE AKADEMICKÉ FARNOSTI
BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SERVIS
Neděle
Úterý
Čtvrtek

14.00
20.00
19.00
20.15
20.00

Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář)
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru (v sakristii.)

PRAVIDELNÝ TÝDENNÍ PROGRAM
Úterý

17.00

Pravidelná zkouška scholy
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20.00 – 20.30
20.15
20.15
20.15 - 21.15
7.00
19.00
19.00
20.00 - 21.00
19.30 – 20.00
21.00 – 21.30

Středa
Čtvrtek
Neděle

Výpůjční doba knihovny
Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF)
Kurz Základy víry (sakristie)
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, každý sudý týden
Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ nebo
jiných akcí po mši sv. v sakristii)

DALŠÍ PROGRAM- BŘEZEN 2017

19.00

Popelec umělců: divadelní představení Hanuš Hachenburg,
Hledáme Strašidlo
Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík

20.30

Vernisáž instalace gotického fragmentu Getsemanské zahrady

21.00

Představení knihy Norberta Schmidta: Přímluva za současnost

19.00

Mše sv., hudebně doprovodí Salvátorská schola

20.00

Lidé kolem nás: arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, Ukrajina

18.00
1.3.

St

7.3.

Út

9.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení: P. Jan Kotas, rektor arcibiskupského semináře

16.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení: František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola

18.3.

So

06.35

Výlet spolku Cesta: Kalvárie u Ostré

19.3.

Ne

21.00

Kafe po mši

23.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení: sr. Petra Pavlíčková OSB

29.3.

St

19.00

Film a spiritualita: Noční zvířata. Velký sál Městské knihovny

30.3.

Čt

19.30

Postní zamyšlení: Benedikt Mohelník OP

VÝHLEDOVĚ:
6.4.

Čt

12.4.

St

13.4.

Čt

14.4.

Pá

15.4.

So

19.30 Postní zamyšlení: sr. Irena Göbelová CSTF
18.00 Kající bohoslužba slova, následovaná adorací s možností svátosti
smíření
18.00 Zelený čtvrtek - mše sv. na památku Večeře Páně, celebruje Mons.
Tomáš Halík
18.00 Velkopáteční obřady, celebruje Mons. Tomáš Halík
19.00 Přípravné obřady katechumenů
21.00 Velikonoční vigilie - mše sv. celebruje Mons. Tomáš Halík, koncelebrant
P. Petr Vacík SJ
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