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RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘNÍHO OBRAZU PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NA HOŘE TÁBOR
Na samém konci února jsme se dozvěděli radostnou (byť nečekanou) zprávu, že Ministerstvo
kultury podpořilo grantem restaurování obrazu Proměnění Páně, který je součástí hlavního
oltáře našeho kostela. Autorem obrazu z roku 1638 je Jan Jiří Häring, obraz sám je volnou
kopií Rafaelova obrazu Proměnění (Transfiguratio), který se dnes nachází ve Vatikánských
muzeích. Jedná se o poslední Rafaelův obraz, na kterém pracoval těsně před svou smrtí
v roce 1520. Námětem obrazu je scéna Kristova proměnění na hoře Tábor, jeho součástí je
též scéna uzdravení epileptického chlapce, která časově následovala po sestupu z hory.
Snímání obrazu plánujeme na týden mezi 16. a 20. dubnem. Obraz bude poté na pár dní
vystaven v presbytáři našeho kostela, kde bude možnost si jej po mši sv. prohlédnout
zblízka. Obraz bude restaurovat Ak.mal. Petr Berger ve svém ateliéru.
Mši sv. „na rozloučenou“ s obrazem bude celebrovat Mons.Tomáš Halík v neděli
22. dubna 2018 ve 20 hodin. Po mši sv. bude příležitost setkat se u obrazu
a vyslechnout zasvěcený výklad kunsthistoričky PhDr. Petry Oulíkové, PhD. Obraz bud
emožné zhlédnout ještě v úterý 24. 4. Přede mší sv. a po mši sv.
Grant Ministerstva kultury ve výši 300 000,-Kč , které získalo Arcibiskupství pražské coby
majitel obrazu, pokryje sice větší část výdajů na restaurování, i tak však bude třeba získat
další prostředky. K tomuto účelu zřizujeme na našem farním účtu variabilní symbol 1638
a připravujeme sbírkovou kampaň. Předem děkujeme za vaši podporu.
U příležitosti obnovy obrazu připravujeme drobný sborník a možnost návštěvy
restaurátorského ateliéru. Restaurovaný obraz by se měl navrátit na oltář na podzim tohoto
roku.
Martin Staněk

AKTUALITY
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KE DNI ZEMĚ A DEBATA - ÚTERÝ 10.4. OD 18.00
Již tradiční ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země letos celebruje P. Petr Vacík SJ, farní vikář
Akademické farnosti, kázáním poslouží prof. Pavel Hošek z Církve bratrské. Hudebně
doprovodí sbor Gabriel. Pořádá ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci
s Akademickou farností Praha.
Po bohoslužbě následuje ekumenická debata v sakristii kostela. Hosty budou prof. Pavel
Hošek, ThD., doc. Petr Sláma, ThD. (Evangelická teologická fakulta, UK) Mgr. Petr Procházka
(superintendent Evangelické církve metodistické) a Alexandr Flek (překladatel Bible21).

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2018 - STŘEDA 11.4 OD 19.00
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství, který je koncipován jako
společná příprava snoubenců ke svatbě. Letos začínáme 11. dubna, přednášky budou
pokračovat až do 16. května, vždy ve středu 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., 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
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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.

SPOLEK CESTA - CESTA DO TÁBORA, SOBOTA 14.4.
Cílem dubnového výletu bude město Tábor, který si většina lidí spojí s husity, kteří odsud
vyráželi na své vítězné výpravy. K vidění je zde pomník Jana Žižky z Trocnova i gotická
radnice, ve které navštívíme Husitské muzeum včetně středověkých sklepení. Nedaleko
Tábora se ale nachází i mariánské poutní místo Klokoty, kam zavítáme po krátké procházce
lužickým údolím. Na klokotské hoře vyvěral již ve středověku pramen léčivé vody, pro kterou
sem putovalo mnoho lidí. Posvátnost a věhlas místa ještě podpořilo zjevení Panny Marie, ke
kterému mělo dojít již ve 13. století. Na památku zjevení byla nad studánkou u Dobré Vody
postavena kaple a později o kousek dále i kostel Nanebevzetí Panny Marie. Podrobný itinerář
bude k dispozici na webu farnosti.
Sraz je v sobotu 14. 4. v 7.40 na Hlavním nádraží -v Praze před ČD Centrem (prodejna
jízdenek). Vlak Ex 531 Jižní expres odjíždí v 8.01. Návrat do Prahy je plánován vlakem
s příjezdem v 18.27. Prosíme, hlaste se do pátku 13. 4. 2018 na e-mailu:
spolekcesta@email.cz. Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Toulcová

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL - NA TĚLO, STŘEDA 18.4. OD 19.00
Celovečerní dokumentární snímek Na tělo odhaluje osobní nastavení a životní filozofii fotografa Jindřicha Štreita. Původně byl zamýšlen jako pocta k jeho sedmdesátinám v roce 2016
a jeho hlavním tématem mělo být sepětí fotografa s krajinou Sudet a jejími lidmi, kde Štreit
celý život žije. Téma ale přerostlo autorku, která díky dlouhému času stráveného přípravou
a komunikací s fotografem se rozhodla pro intimnější sondu do jeho života. Štreit, se kterým
autorku (dříve jeho studentku fotografie na FAMU) pojí už 25-leté přátelství, na tuto linku váhavě přistoupil a autorce pomalu dovolil dostat se mu pod kůži, ba přímo na tělo. Diskusi bude
přítomen Jindřich Štreit a režisérka snímku. Projekce s úvodem a moderovanou diskuzí.
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Česko 2018, Libuše Rudinská, 78 min., vstupné 100 Kč, Městská knihovna velký sál v 19.00

BIŘMOVÁNÍ S BISKUPEM VÁCLAVEM MALÝM - 22.4. OD 14.00
V neděli 22. dubna 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 půl roku
s Adélou a Petrem Muchovými. Po mši sv. bude pro biřmovance a jejich kmotry možnost
setkat se s o. biskupem v sakristii.

FILM A SPIRITUALITA - THE FLORIDA PROJECT, STŘEDA 25.4. OD 19.00
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů.
Okouzlující šestiletá Moonee (Brooklynn Prince) a její přátelé, kteří si naplno užívají léta, bydlí
v jednom z nich. Radost ze svobody, z potulování a z neodolatelných kopečků zmrzliny nemá
šanci ohrozit nudný a složitý svět dospělých. Co na tom, že její 22-letá máma (Bria Vinaite)
každý týden divoce shání peníze na činži a pozdními platbami dráždí starostlivého správce
Bobbyho (Willem Dafoe). Je na čase seznámit se s novou sousedkou a naplánovat dalších
pár průšvihů! Režisér Sean Baker přichází s neobyčejně silným snímkem, který se stal
miláčkem kritiků i diváků ihned od svého uvedení na festivalu v Cannes. Uvádí Mgr. Lukáš
Jirsa, Ph.D. USA 2017, Sean Baker, anglicky s čes. tit., 111 min., od 12 let, vstupné 80 Kč.
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DEBATY O MANŽELSTVÍ - 29.4. 15.00 - 19.30
Odpolední seminář je určen jednotlivcům (případně i párům) výhledově uvažujícím o životě
v křesťanském manželství. Program nabízí prostor pro společnou i individuální reflexi témat
úzce souvisejících s manželstvím, jako jsou komunikace a role v manželském vztahu,
spiritualita partnerství, hledání a výběr partnera. Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.
Podrobnosti a přihlášení na emailu muchova@farnostsalvator.cz

STUDENTSKÝ VELEHRAD 2018
Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků pořádané každé dva roky na
známém poutním místě Velehradě. Příští ročník proběhne od 19. do 22. dubna 2018, který
organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou
Vysokoškolského katolického hnutí (VKH ČR). Tento spolek již přes dvacet let nabízí prostor k
duchovnímu růstu, rozšíření obzorů a k aktivnímu využití volného času.
Program je tvořen společným slavením eucharistie, přednáškami, koncerty, workshopy či
diskuzemi ve skupinkách. Pro XIV. ročník Studentského Velehradu jsme vybrali téma: Je to
na Tobě, doprovázené mottem „Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost" (A. de SaintExupéry).
Více
informací
najdete
na
oficálních
webových
stránkách:
http://studentskyvelehrad.cz

Z debaty Zkušenosti transcendence s Friedhelmem Mennekesem SJ a Markem Orko Váchou
ve středu 14.března. Foto MS
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STŘEDOEVROPSKÝ MAGIS 2018 - NÁSLEDUJ MĚ!
Magis znamená „více“ a mladým lidem nabízí
příležitost naučit se hledat Boha v každodenním životě
a ve všech věcech, posunout si své hranice a lépe
poznat sami sebe i druhé.
Středoevropský Magis 2018, mezinárodní setkání
mladých pořádané v duchu ignaciánské spirituality, se
uskuteční 14. až 22. července. Jeho hlavní téma
„Následuj mě!“ vychází z povolání sv. Petra, a účastníci budou zváni následovat Krista také po
vzoru sv. Stanislava Kostky, patrona mladých lidí.
První část, 14. až 20. července, tvoří tzv. experimenty neboli zkušenosti v malých
mezinárodních skupinkách. Na výběr je z experimentů putovních, uměleckých, sociokulturních, duchovních a experimentů zaměřených na službu. Konat se budou v šesti státech:
Polsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko.
Druhou část představuje společné setkání v polské Lodži o víkendu 20. až 23. července, které
nabídne příležitost ke vzájemnému sdílení, bližšímu poznávání různorodých kultur
a k prohloubení duchovní zkušenosti.
Přihlašovat se můžete do 1. května na webové stránce: www.magis2018.org.
Bližší informace o Magisu obecně: www.jesuit.cz/magis.
Kontakt a informace pro účastníky z České republiky: magis.bohemia@gmail.com.

SVATÝ

TÝDEN A

VELIKONOCE 2018

U

SALVÁTORA

Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který
slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce (nikoliv tedy ještě
Velikonocemi) je tzv. Svatý týden, který začíná Květnou nedělí - památkou na slavný Ježíšův
vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne je tzv. Triduum (třídení), ve kterém si
zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly (Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud,
cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo zmrtvýchvstání o Veliké noci (odtud
Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví tuto centrální událost víry
(Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme samozřejmě i o první
neděli velikonoční. Doba velikonoční končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

ZELENÝ ČTVRTEK 29.3.
18.00 Mše sv. na památku Večeře Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík
Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Sv. přijímání je tentokrát
podobojí způsobou. Po mši se odnese Nejsv. Svátost do bočního svatostánku. Po krátké
přestávce zde bude následovat tradiční asi hodinová adorace s texty z Janova evangelia
a zpěvy z Taizé.

VELKÝ PÁTEK 30.3.
18.00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže
Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při
zmínce o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí
zvolání „Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ při nesení kříže se odpovídá „Klaníme se ti,
Pane Ježíši Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a
s ohledem na ostatní se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická
bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš následuje sv. přijímání.
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Bohoslužba bude v přímém přenosu ČRo.
20.00 Velkopáteční oratorium, Giacomo Carissimi - Regina Hester
Capella Regia Praha, dir. Robert Hugo. Vstup volný, koná se v presbytáři kostela

BÍLÁ SOBOTA 31.3.
21.00 Mše sv. - Velikonoční vigilie Slavnosti vzkříšení
Začíná se po několika letech opět na studentském nádvoří Klementina. U vchodu do našeho
kostela i na nádvoří je možné si vyzvednout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří se světí
oheň, od něj se zapaluje velikonoční svíce - paškál. Po příchodu se v kostele na trojí zvolání
„Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva Tobě, Pane" a dále se pokračuje Velikonočním
chvalozpěvem – Exsultet, po něm následuje bohoslužba slova, čte se devět čtení (sedm ze
Starého Zákona a dvě z Nového). Po sedmém čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria.
Následuje čtení z epištoly, Evangelium a kázání. Celé shromáždění obnoví své křestní
vyznání. Eucharistická bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. Bohoslužba skončí před
půlnocí.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 1.4.
14.00 a 20.00 Mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14 hodin budeme křtít děti.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 2.4.
(nekonají se bohoslužby)

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 22.4.
14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ KLUB POVYK
Studentské mše svaté se konají každou středu od 19.00 v kostele svatého Ignáce,Karlovo
náměstí, hudebně je doprovází schola Rytmig. Po mši je možnost zajít do nedalekého klubu
Vzducholoď.
ÚTES je ÚTerní Společenství mladých lidí, kteří schází jednou za 14 dní (v dubnu je to 3.4. a
17.4. od 19.00) 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.
POVYK neboli POndělní VYsokoškolský Klub
Každé dva týdny zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Vždy od
19.00 v Družinském sále na Ječné 2.
Téma Povyku 9.4. dosud není známo, sledujte web pro aktuální zprávy. 23.4. bude naším
hostem Pavel Pěnkava a bude mluvit na téma "Život vězně po propuštění z vězení".
Taneční večery VKH budou pokračovat celý letní semestr. Budeme se scházet každý druhý
čtvrtek od 19.00 na Studentském centru na Sabinově 4, tedy 5.4. a 19.4. Další informace
budou na vkhpraha.cz.
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Jarní víkendovka VKH
Chceš si odpočinout, poznat nové lidi a načerpat energii? Neváhej a zaregistruj se na akci
pořádanou VKH, která se bude konat v Jablonném v Podještědí 6. až 8. dubna. Budeme
diskutovat, hrát deskovky, společenské hry a vyrazíme na výlet. Pokud máš zájem, sleduj
novinky o akci na našem webu www.vkhpraha.cz nebo na Facebooku. Pro registraci napiš na
email na vikendovka@vkhpraha.cz.

Z liturgie Zeleného čtvrtku (foto MS)

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. 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.
Přispět můžete na:
Běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina – světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba,
telefony ...) variabilní symbol 1111
Exercicie a duchovní cvičení v Kolíně var. symb. 2222
Kurz základů víry – var. symb. 3333
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Restaurování oltářního obrazu Proměnění Páně- var.symb.1638
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně.
Farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna a.s.
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. V úterý 17.4. doprovodí schola hudebně mši
svatou. 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 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 11. a 25.4. (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
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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!

SALVÁTORSKÁ

DUCHOVNÍ CVIČENÍ V

KOLÍNĚ

Všechny uvedené akce (kromě kurzu 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 Praze-Košířích 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
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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.
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
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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).
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.
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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
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.
Kurz 261 Modlitba Boží přítomnosti (4 dny)
26. – 30.9. 2018, středa 18.00 až neděle 15.00
Kontemplativní exercicie vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe
kontemplativní modlitby. Zaměříme se na to, jak lépe propojit běžný denní život s kontemplací.
Metoda se inspiruje spisy francouzského bosého karmelitána Vavřince od Vzkříšení (16141691). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Doprovázejí sestry karmelitky
z Karmelu Edith Steinové. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360 Kč, pro osoby s
nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 262 Kontemplace pro začátečníky (3 dny)
4. – 7.10.2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Účastník projde zácvikem do základních
elementů, se kterými se setká ve většině metod kontemplativní modlitby. Kurz je vhodný
hlavně pro naprosté začátečníky, kteří potřebují udělat základní nenáročnou zkušenost s praxí
kontemplativní modlitby, aby pak mohli pokračovat individuálně nebo v již existujících
meditačních skupinách. Tento kurz je také dostatečnou přípravou pro budoucí účast na
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delších kontemplativních exerciciích. Doprovází P. Petr Vacík SJ a Teresie Viera Hašanová.
Cena ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné je 200 Kč.
Kurz 263 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
9. – 14.10.2018 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. Cena ubytování s plnou penzí je 2950 Kč, pro osoby
s nízkým příjmem 2350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.
Kurz 265 Kontemplativní exercicie (4 dny)
24. – 28.10.2018, středa 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 je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné je 200 Kč.
Kurz 266 Ignaciánská modlitba milující pozornosti (2 dny)
2. – 4.11.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Krátká rekolekce v mlčení uvede účastníky do nejdůležitějšího ignaciánského duchovního
cvičení, které bývá různě nazýváno, např. modlitba examen, zpytování vědomí, modlitba
milující pozornosti, review, relecture, duchovní sebereflexe apod. Je to zásadní duchovní
cvičení, základ každého seriózního úsilí o duchovní život a pokrok, rozlišování a rozhodování.
Umožňuje nacházet v životě Boha a rozvíjet kontemplativní přístup ke skutečnosti.
Doprovázejí P. František Hylmar SJ a s. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně
ubytování s plnou penzí je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč.
Kurz 268 Filmové exercicie (4 dny)
14. – 18.11.2018, 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 P. Petr
Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2360
Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1880 Kč.
Kurz 270 Adventní rekolekce A (2 dny)
30.11. – 2.12.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu
a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a návody k rozjímání. Velký prostor bude věnován
vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také
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možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí
zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. František Hylmar SJ. Cena kurzu včetně ubytování s
plnou penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.
Kurz 271 Víkend mezi duší a Duchem I. (3dny)
6.12. – 9.12.2018, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
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 je 1770 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1410 Kč, příspěvek na
kurzovné je 600 Kč.
Kurz 272 Adventní rekolekce B (2 dny)
14.12. – 16.12.2018, pátek 18.00 až neděle 15.00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu
a v meditaci. Účastníci dostanou podněty a návody 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. Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou
penzí je 1180 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

DOPORUČUJEME - NOVÉ KNIHY
Rádi bychom vás upozornili na několik nedávno vydaných knih, které by vám neměly ujít:
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

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
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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 DUBNU
11.4.

St

14.4.

So

16.4.

Po

23.4.

Po

Četba z duchovních klasiků: Terezie z Lisieux, 19.00
Společenství žen. Kontemplace, sdílení a četba textů
karmelitánské tradice
Jednodušší je se zbláznit. Performace spojená s četbou a
promítáním ilustrací autorů knihy Jednodušší je se zbláznit. Kniha
vznikla spojením básní Jana Tyla, které napsal během svého
pobytu v psychiatrické léčebně Bohnice, a ilustrací Terezy
Hankové
Dialogy (u) karmelitek. Paradox z pohledu fyziky. Připravuje Mgr.
Barbora Bezděková

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE
REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE REKLAMA ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE REKLAMA ZDE
M Ů Ž E B Ý T I V A Š E R E K L A M A Z D E M Ů Ž E B Ý T I VAŠE REKLAMA

Z KALENDÁŘE FARNOSTI – DUBEN 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

Úterý

Středa
Čtvrtek
Neděle

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

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“ )
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DALŠÍ PROGRAM VELIKONOCE A DUBEN

28.3.

29.3.

St

Pá

31.3.

So

1.4.

Ne

3.4.

Út

10.4.

Út

11.4.

St

14.4.

So

15.4.

Ne

17.4.
18.4.

25.4.

Kající bohoslužba slova a adorace s příležitostí ke svátosti
smíření, celebruje Mons. Tomáš Halík

18.00

Zelený čtvrtek. Mše svatá na památku Večeře Páně,
celebruje Mons. Tomáš Halík

19.30

Bdění v Getsemane (s texty Janova evangelia a zpěvy
z Taizé)

18.00

Velkopáteční obřady, celebruje Mons. Tomáš Halík

20.00

Velkopáteční oratorium. Giacomo Carissimi Hester

21.00

Bílá sobota, Velikonoční vigílie, celebruje Mons. Tomáš Halík

14.00

Neděle velikonoční, mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík

20.00

Neděle velikonoční, mši sv. celebruje Mons. Tomáš Halík

18.00

Mši sv. doprovodí sbor KTF UK - Acant

18.00

Ekumenická bohoslužba ke Dni Země

19.00

Ekumenické setkání a debata s hosty z různých církví

19.00

Cyklus o manželství - úvodní setkání (jen pro přihlášené)

Čt

30.3.

22.4.

18.00

Regina

Výlet spolku Cesta: Tábor, více na webu farnosti
14.00

Sbírka na Studentský Velehrad 2018

20.00

Sbírka na Studentský Velehrad 2018 a Kafe po mši

Út

18.00

Mši sv. doprovodí Salvátorská schola

St

19.00

Film a spiritualita speciál: Na tělo, Velký sál Městské knihovny

14.00

Svátost biřmování s biskupem Václavem Malým

20.00

Mše sv. a rozloučení se s oltářním obrazem

21.00

Setkání u obrazu s Dr. Petrou Oulíkovou
Film a spiritualita: The Florida project,
Velký sál Městské knihovny

Ne

St

19.00

Výhledově:
1.5.
Út

Nekoná se mše sv. a kurz Základy víry (Státní svátek)

8.5.

Út

Nekoná se mše sv. a kurz Základy víry (Státní svátek)

10.5.

Čt

Nekoná se - mše sv. na svátek Nanebevstoupení Páně

31.5.

Čt

Nekoná se - mše sv. na svátek Těla a krve Páně
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