
 

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

132/l istopad            A.D. 2016    

   z d a r m a  
 

 
 
Vážení a milí,  
měsíc listopad pro ty, kdo vnímají rok liturgicky, stojí mohutně rozkročen mezi vzpomínku na 
všechny zemřelé a první adventní neděli. Kolem druhého listopadu myslíme na ty, kteří nás 
předešli na cestě do věčnosti a trochu nás mrazí při pomyšlení na vlastní ne/připravenost, 
ne/hotovost, ne/disponovanost. Těšit nás mohou texty, které se ten den čtou při bohoslužbách 
za zemřelé. Kniha Moudrosti například utěšuje, že „duše spravedlivých jsou v Boží ruce a ne-
dotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěs-
tí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.. ...Ti, kdo v něj doufali, poznají 
pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smi-
lování.“  
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Apoštol Pavel v listě Římanům zase připomíná, co je onou pomyslnou „měnou“ v nebeském 
království: „Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl 
jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navští-
vili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“  
Na konci měsíce jsou to zase texty z první neděle adventní, které avizují nadějné vyhlížení 
Krista a  vyzývají k duchovní bdělosti, jež  zakrňuje úměrně s naší každodenní rutinou („jedli  
a pili, ženili se a vdávali“, nakupovali, nemilovali, odmítali, proseděli, obstarávali... každý  
nechť si doplní dle libosti).  
Co však z obou dnů, z památky zemřelých i adventní neděle obzvláště nyní volá, jsou dvě vě-
ty, které nás mohou vést k zamyšlení i mimo striktně duchovní kontext, a to tváří v tvář realitě 
současnosti: „Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku“ (Řím 13) a „Nedostali jste 
přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu.“ (Řím 8).  
Obojí se týká chlácholivého spánku, pasivní nečinnosti, strachu, ...a oba Pavlovy texty burcují 
k aktivitě, bdělé pozornosti, bytí v přítomnosti (přestože máme naději do budoucna), pozorné 
angažovanosti. Není třeba uspišovat příchod Božího království (a jak by mnozí – bez ohledu 
na příslušnost k tomu či onomu táboru – již rádi viděli ona avizovaná zatracení, ale i následná 
vyznamenávání věrných!), to si Hospodin obstará sám i bez naší pomoci. Avšak řiďme se slo-
vy apoštola: „Odložme skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ Jak totiž víme 
z jiných míst v evangeliích - světlo se přece nestrká pod kbelík, ale svítí na cestu i druhým.  

Martin Staněk 

 
(Na titulní stránce je použit výřez z fotografie autora Petra Vacíka SJ z prvního salvátorského 
Fotomaratonu 2006) 
 

AKTUALITY 
 

ČTVRTEČNÍ ADORACE - ZMĚNA! 
Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru se opět přesouvají do sakris-
tie kostela Nejsv. Salvátora. Systém rozřazování se k jednotlivým zpovědníkům/konzultantům 
zůstane zachován a prosíme o jeho respektování s ohledem na penitenty i zpovědníky.  
Mons. Tomáš Halík zpovídá v kryptě, P. Petr Vacík SJ nadále zpovídá ve zpovědní místnosti v 
přízemí jižní věže, P. Marek Vácha bude zpovídat v kanceláři farnosti a pro duchovní kon-
zultace je tu také sestra Irena z Karmelu Edith Stein. Děkujeme za pochopení. 
 

DOČASNÁ NEPŘÍTOMNOST P. JANA REGNERA SJ V SALVÁTORSKÉ FARNOSTI 
P. Jan Regner SJ je od září na formativním pobytu v jezuitském centru na Srí Lance, kde bude 
zhruba půl roku a poté bude dalšího půl roku působit v různých jezuitských centrech  
v Čechách a na Moravě. Zpátky ve farnosti ho tedy přivítáme až v září roku 2017, kdy na půl 
roku nahradí P. Petra Vacíka SJ, který také odjede na stejný pobyt na Srí Lanku. 

MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ - REQUIEM W.A. MOZARTA 2.11. V 19.00 

V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční, i tentokrát 
účinkuje Capella Regia Praha a sólisté, řídí Robert Hugo. Mši sv. celebruje P. Marek Orko 
Vácha. Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat vstupenky. 
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při 
každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý 
den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato výroční vzpomínka 
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na všechny věrné zemřelé slaví 2.listopadu. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z 
Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma  
a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve 
Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou 
církev.  
Requiem Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791  
a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Mozart začal skládat Requiem na 
základě velkorysé zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem 
hraběte Franze von Walsegg Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat za 
vlastní dílo, složené k uctění památky své manželky. Mozart byl však uprostřed práce 
přemožen infekční nemocí. Zemřel 5. prosince 1791 a Requiem nedokončil. První představení 
zkompletovaného Requiem se konalo ve Vídni v roce 1793, a skladba se stala v krátké době 
dobře známá v celé Evropě.  
 
MISSA SOLEMNIS BOHUSLAVA LÉDLA - SBOR ZE ŽELEZNÉHO BRODU 13.11. 20.00 
V neděli 13. listopadu zazní při mši sv. ve 20 hodin Missa Solemnis autora Bohuslava Lédla 
v podání sboru ze Železného Brodu. Řídit bude sám autor. Mši sv. celebruje Mons. Tomáš 
Halík. Železnobrodský sbor se u nás v roce 2013 již jednou představil s "Missou Brod" autora 
Bohuslava Lédla. 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ FOTOMARATONU 20.11. 21.00 

Výsledky letošního Fotomaratonu Salvátor, který se konal po několikaleté pauze, můžete 
zhlédnout až do 13.listopadu přímo v kostele. 
Letošní témata, jež zadával Martin Staněk, jsou názvy knih Tomáše Halíka. Umožňují dosta-
tečný prostor pro interpretaci, která může být jak prvoplánově vizuální, tak i hlouběji symbolic-
ká, případně obojí. V minulých letech jsme fotografovali například úryvky ze žalmu 23 (Hospo-
din je můj pastýř), ze Zahradníčkovy básně Rouška Veroničina, z biblické Písně Písní ... 
A letos: Vzdáleným nablízku - Ptal jsem se cest - Co je bez chvění, není pevné - Stromu zbývá 
naděje - Chci, abys byl - Žít s tajemstvím - Smířená různost - Divadlo pro anděly - Obnovíš 
tvář země - Noc zpovědníka - Vzýván i nevzýván - Dotkni se ran 

 
Pokud chcete, můžete hlasovat o diváckou cenu tím, že v kostele, kde jsou fotografie rozvě-
šeny, v hlasovacím lístku označíte u každého tématu fotografii, která se vám vzhledem 
k tématu nejvíce líbí. Fotografie jsou prozatím anonymní. Hlasování bude ukončeno v neděli 
13. listopadu. 
Vítězové budou vyhlášeni a vítězné fotografie prezentovány formou projekce v neděli 
20.listopadu ve 21 hodin v sakristii. A příští rok vás zveme k účasti! 
Za organizátory Michaela Pluskalová a Martin Staněk 
 
 

FILM A SPIRITUALITA: TONI ERDMANN / STŘEDA 23.11 OD 19.00 
Život učitele Winfrieda Conradiho plyne v naprosté rutině, kterou mohutný muž jen občas nar-
uší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný 
druh, slepý pes, se Winfried rozhodne věnovat veškerou pozornost své dceři Ines, která vše 
podřídila kariéře. Po neúspěšném pokusu o kontakt mění Winfried strategii. Čeho nemůže 
dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego, německý am-
basador a životní kouč Toni Erdmann. Uvádí P. ThLic. Ing. Petr Vacík SJ a Mgr. Lukáš 
Jirsa, Ph.D. 
Filmová projekce se koná ve středu od 19 hod. ve velkém sále Městské knihovny v Praze, 
Mariánské nám. 1, Praha 1, vstupné 90 Kč, více informací na našem webu. 
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SPOLEK CESTA – PO STOPÁCH JANA JAKUBA RYBY - ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, 
SOBOTA 26.11. 
„Abys byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je“. Jakub Jan Ryba 
O prvním adventním víkendu vás srdečně zveme na výlet do Rožmitálu pod Třemšínem, 
malebného města při úpatí brdských lesů, které bylo dlouholetým působištěm mistra houslí  
i varhan, regenschoriho a skladatele, básníka a kantora Jakuba Jana Ryby. Jeho jméno 
proslavila jediná skladba – Česká mše vánoční „Hej, mistře". Po rožmitálských stopách  
J. J. Ryby nás provede Mgr. Ivana Hoyerová, autorka rozsáhle publikace o J .J. Rybovi. Naše 
sobotní putování začneme v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále prohlídkou 
Rybových varhan s ukázkou hudby. Následně se přesuneme do Podbrdského muzea, kde 
povídání o Rybovi bude pokračovat v rámci jemu věnované expozice. Po obědě navštívíme 
místo jeho tragického skonu označeného kamennou mohylou v lese u nedaleké obce Voltuš. 
Sraz je v sobotu 26. 11. 2016 v 7.25 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem  
– prodejna jízdenek). Vlak R 1250 odjíždí v 7.42. Předpokládaný návrat do Prahy je v 19.10.  
Prosíme, hlaste se do čtvrtka 24. 11. na emailu: spolekcesta@email.cz. Podrobnější itinerář je 
k dispozici na stránkách farnosti. Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Jana Závěrková 

LÁSKA JE SILNĚJŠÍ – NEDĚLE 27.11. 15.30 -  1.1. 2017 

V neděli 27. listopadu po odpolední mši sv., tedy cca v 15.30, otevřeme za přítomnosti zástup-
ců společnosti Stopa z.s. výstavu fotografií s názvem “Láska je silnější”, která poodhaluje 
roušku tabuizace těla nemocného. Objektem fotografií je totiž před třemi lety zemřelá Kateřina 
Trojanová, mladá zakladatelka společnosti Stopa, a to ve fázi, kdy bojovala se zákeřnou ne-
mocí, jež ji nedovolovala přijmout dárcovskou kostní dřeň a její tělo se začalo nenávratně 
proměňovat. Fotografie: David Bruner a Aleš Petříček. 

Za společnost Stopa promluví její současný předseda, pan Tomáš Buriánek. Hudebně k verni-
sáži přispějí Alžběta Trojanová (harfa) a Oldřich Janota (kytara). Výstava fotografií bude insta-
lována na ochozu kostela Nejsv. Salvátora do 1.ledna 2017 a bude přístupná vždy v čase  
bohoslužeb, a to půlhodinu před a po mši sv., v jiném čase po předchozí dohodě na obvyklých 
farních kontaktech. K výstavě se váží také dva benefiční koncerty ve prospěch Stopy, tedy ve 
prospěch pacientů po transplantaci kostní dřeně. Ve středu 14.12. od 19.00 vystoupí již tradič-
ně v našem kostele Salvátorská schola, v pondělí 19.12. pak od 20.00 provede Orchestr  
a sbor Univerzity Karlovy Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Srdečně zveme! 

ČLOVĚK V BIBLICKÝCH PŘÍBĚZÍCH 

Chcete vědět více o Bibli a jejím obrazu člověka? Chcete se tak dozvědět více i o sobě  
a ostatních lidech? Bibli lze číst mnoha způsoby a jedním z nich je i zkoumat jaké pocity  
a emoce v nás vyvolává příběh a jeho postavy v něm. A protože to, jak příběhu rozumíme, 
souvisí s naší zkušeností, můžeme se dotknout i našich životů. Formou skupinových setkání 
nad biblickými příběhy můžete najít některé odpovědi i na tyto otázky, ale nejen na ně. 
Budeme se setkávat od prosince do června, každé pondělí v podvečerních hodinách. Skupina 
je uzavřená, takže po výběru skupiny se můžeme hlouběji poznat a důvěřovat si.  
Cena kurzu: 2950.- Setkání probíhají v Kryptě. Pořádá Akademická farnost Praha. 
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VARIA 
 
SBÍRKA NA OPRAVU INTARZIE HLAVNÍHO OLTÁŘE  
Vzhledem k nemožnosti získat jiné než vlastní prostředky na menší rekonstrukce a opravy 
v kostele, rozhodli jsme se poprvé v novodobých dějinách naší farnosti požádat vás - naše 
farníky a návštěvníky kostela o laskavou podporu dobré věci. 
Intarzie podlahy hlavního oltáře, parketový produkt rekonstrukce kostela v 70. a 80.letech, je 
dlouhodobě v dezolátním stavu. Vyšlo to najevo zejména po odkrytí červeného koberce v roce 
2009. Během podzimu by mělo dojít k její rekonstrukci  a nahrazení shnilých parket novou 
intarzií, inspirovanou jednoduchou barokní intarzií před oltářem sv.Františka Xaverského. 
Celkové náklady nebudou vysoké, odhad je na 35 tisíc korun na dřevěnou část, cca 10 tisíc 
bude stát oprava prasklého stupně před intarzií. Přispět na opravu můžete vždy po mši sv. do 
speciální kasičky u východu kostela nebo na účet farnosti 1933882329/0800, var.symb. 8888. 
Velice děkujeme za vaši solidaritu s kostelem. 
Dosud se podařilo vybrat cca 15 000 korun, a to zejména díky štědrosti tří 
salvátorských farníků, kterým tímto velice velice děkujeme. Do kasičky, zřízené 
k tomuto účelu, jste vhodili necelé 2 000 korun, za které také děkujeme a hlásíme, že 
jsme díky vám již v poločase.  
 

Sbírky v kostele 
I v letošním akademickém roce se plánuje 10 speciálních nedělních sbírek, jejichž účel 
vyhlašuje Arcibiskupství pražské a mají podpořit vybrané instituce či  dlouhodobé projekty. 
Jedná se o sbírky na charitní činnost v arcidiecézi, na bohoslovce, na církevní školství, na 
křesťany ve Sv.zemi, na misie, na Arcidiecézi, Svatopetrský haléř (k dispozici papeži na 
osobní rychlou intervenci ve světě), tříkrálová sbírka. 
Kromě dalších, výjimečných sbírek (například v případech humanitárních katastrof) jsou 
všechny ostatní nedělní sbírky určeny na chod farnosti, ale tvoří jen 20 procent příjmů farnosti. 
Cca 78 procent generuje hospodářská činnost – pronájem kostela ke koncertům duchovní 
hudby. Dary tvoří 2 procenta příjmů. Rádi bychom to s Vaší pomocí do budoucna změnili. 
Začínáme na tom pracovat a těšíme se na spolupráci. 
Sbírka na církevní školství  25. září vynesla 18 896,- Kč, sbírka na misijní činnost církve 
z 23. října činí 12 630,-Kč. Děkujeme za vaši štědrost.  
 

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ  (M IMO ČAS VŠ PRÁZDNIN) 
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 
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webu) v Kryptě kostela. Více na http://spolecenstvikrypta.wordpress.com 
 
 

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 duchov-
ní hudbu od středověku po současnost, včetně skladeb vlastních au-
torů. Ke společným zkouškám se schází každé úterý od 17 hodin v sa-
kristii, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový 
repertoár k danému období. Svým zpěvem doprovodí mši sv.  

v úterý 1.11. od 19 hodin. V letošním akademickém roce se vedení ujmula 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 
 
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 
 

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. Těšíme se na vaši návštěvu!  
Výpůjční doba: úterý 20.00 – 20.30, čtvrtek (každý sudý týden, začátek 3. listopadu) 20.00  
- 21.00  a neděle, při kterých se koná „Kafe po mši“ nebo jakýkoliv jiný program po mši 
(výstava apod.) 21.00 - 21.30. 
Děkujeme novým i stálým knihovnicím Ireně Sládečkové Skurovcové, Jasmíně Ledecké, 
Márii Bridové a Matyášovi Fialkovi za jejich službu v knihovně! 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ A VŠ  KLUB  POVYK   
St 2.11. od 19.00, Studentská mše. Kostel sv.Ignáce, Karlovo náměstí 
Mši svatou bude sloužit P. Pavel Bačo. Po mši se společně půjde do Družinské kaple, Karlovo 
nám. 550/35 
 
Po 7.11. od 19.00, Pondělní vysokoškolský klub (PoVyk), Studentský klub, Sabinova 4, 
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Praha. Hostem bude Ing. Roman Čiviš, který bude mluvit o time managementu. 
 
St 9.11. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí 
Mši svatou slouží P. Marek Vácha. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď – Jabok, 
Salmovská 8, Praha 2. 
 
St 16.11. od19.00, Studentská mše, kostel sv.Ignáce, Karlovo náměstí 
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď - Jabok 
Salmovská 8, Praha 2. 
 
St 26.11. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí 
Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď – Jabok, Salmovská 8, Praha 2. 
 
St 30.11. od 19.00, Studentská mše, kostel sv. Ignáce, Karlovo náměstí 
Mši svatou slouží P. Pavel Bačo. Po mši bude možnost jít do klubu Vzducholoď – Jabok, 
Salmovská 8, Praha 2. 
 
 
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 
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 164 Filmové exercicie (4 dny) 
2. – 6. 11. 2016, středa 18.00 až neděle 15.00 
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem  
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro 
ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ 
a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, osoby s  
nízkým příjmem 1880 Kč. 
 
Kurz 166 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek) 
15. – 20. 11. 2016, úterý 18.00 až neděle 15.00 
Delší 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 do-
mech, zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sestra Irena Göbelová CSTF. 
Cena ubytování s plnou penzí 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
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Kurz 168 Adventní rekolekce A (3 dny) 
1.- 4. 12. 2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 
Tento kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční 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. Doprovází P. František Hylmar SJ  
a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1770 Kč, osoby s 
nízkým příjmem 1410 Kč. 
 
Kurz 169 Adventní rekolekce B (2 dny) 
9. - 11.12.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Obsah kurzu je stejný jako u předchozího delšího (Kurz 168). Doprovází P. Petr Vacík SJ.  
Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby s nízkým příjmem 940 Kč. 
 
Kurz 170 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)  
15.- 18.12.2016, 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 (zejm. 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 včetně příspěvku na kurzovné je 2070 Kč, osoby s nízkým příjmem 
1710 Kč. 
 
Kurz 171 Kontemplativní exercicie (5 dní)  
27.12.2016 - 1.1.2017, úterý 18.00 až neděle 15.00  
Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem 
(tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám 
Silvestra. Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm 
tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zauče-
ním do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké mod-
litbě/meditaci. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Doprovází P. Petr Vacík SJ. 
Cena ubytování s plnou penzí 2950 Kč, osoby s nízkým příjmem 2350 Kč. 
 
Kurz 173 Karmelitánský víkend (2 dny) 
6.- 8.1.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00 
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro 
začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potře-
bují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje kar-
melitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF a karmelitky z Karmelu 
Edith Stein. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, osoby s nízkým příjmem  
940 Kč. 
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Kurz 175 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)  
19. - 22.1.2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00  
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 za-
chovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Do-
provází 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. Cena  
ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2070 Kč, osoby s nízkým příjmem 
1710 Kč. 
 
Kurz 177 Ignaciánské exercicie (7 dní) 
29.1.- 5.2.2016, neděle 18.00 až neděle 15.00  
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty 
a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené 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. 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. 
 
Kurz 180 Filmové exercicie (4 dny) 
15. - 19.2. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00  
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem  
a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro 
ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s  
biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červen-
ková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2360 Kč, studenti a osoby s nízkým 
příjmem 1880 Kč. 
 
Kurz 181 Víkend ignaciánské spirituality (2 dny) 
24. - 26.2. 2017, pátek 18.00 až neděle 15.00  
Kurz představuje ignaciánskou/jezuitskou spiritualitu: způsoby modlitby a duchovní cvičení  
a principy pramenící z tradice Ignáce z Loyoly a jezuitského řádu. Může sloužit jako 
úvod/zácvik do exercicií, nebo prostě jako zastavení se na počátku postní doby. Doprovází 
František Hylmar SJ a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1180 Kč, osoby 
s nízkým příjmem 940 Kč. 
 
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 
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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. – 9. 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 do-
mech, 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 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 rozho-
vorem/konzultací s někým z doprovázejících. Denní bohoslužby předpokládají ekumenickou 
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. 
 
AKCE NA KARMELU EDITH STEIN   
  

 PRAVIDELNÉ AKCE 

Po 

 
19.00 
 

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

20.00 
Dialogy (u) karmelitek – některé pondělky zpestřeny návštěvou 
zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné 
pohoštění a neformální setkání. 
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St 18.00 
Eucharistická oslava – Celebrují střídavě Petr Glogar/Pavel Pola 
OCD, Václav Dvořák, Jan Kofroň, Martin Chleborád. Po mši sv. je 
možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity. 

So 09 -15.00 Společenství žen. Nekoná se každou sobotu, kvůli datu a dalším info 
je dobré kontaktovat Michaelu Pluskalovou misaba@seznam.cz 

 
Jak se k nám na Karmel dostanete: 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 LISTOPADU 
 

Pá - 
Ne 
4.-
6.11 

 

Překážky v rozlišování povolání I. První setkání z cyklu pro 
ženy od 20-35 let, které se rozhodují o své životní cestě. 
Další Info na karmelitky@gmail.com. 
 

Po 
9.11. 20.00 

Dialogy u karmelitek: Laurie Anderson - Psí srdce. Večer 
věnovaný americké písničkářce a jejímu filmu. Průvodce 
večerem: Pavel Klusák. 

Po 
21.11.  20.00 Jiná skutečnost. Autorský večer. 

Ne 
27.11.  

Jednodenní rekolekce s filmem Rytíř pohárů (rež. T. 
Malick). Doprovází V. Suchánek a sestry karmelitky. Info na 
karmelitky@gmail.com. 
 

 

Setkání žen se zájmem o karmelitánskou spiritualitu  -  26. 11.2016 
(Karmel Edith Stein, Jinonická 22, Praha 5) 
Setkání malé skupinky žen se zájmem o karmelitánskou spiritualitu se společným 
čtením karmelských textů, kontemplací, sdílením a obědem se sestrami. Od 9 do 14 
hod. (Pro více informací pište na: zenynakarmelu@seznam.cz). 
 
Z  KALENDÁŘE FARNOSTI   
 
B O H O S L U Ž B Y  A  D U C H O V N Í  S E R V I S  
 

Neděle 
14.00 Mše sv. 
20.00 Mše sv. 

Úterý 
19.00 Mše sv. 
20.15 Duchovní pohotovost (P. Marek O. Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek 20.00 Adorace se svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru  
(Pozor! Opět v sakristii.) 

 
P R A V I D E L N Ý  T Ý D E N N Í  P R O G R A M  
 

Úterý 17.00 Pravidelná zkouška scholy 
20.00 – 20.30 Výpůjční doba knihovny 



12 
 

20.15 Tichá meditace v Kryptě (sr. Denisa Červenková CSTF) 
20.15 Kurz Základy víry (sakristie) 
20.15 - 21.15 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha) 

Středa 
7.00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 
19.00 Modlitební setkání v Kryptě (1x za 2 týdny, viz web) 

Čtvrtek 
19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (tělocvična ZŠ Umělecká, P7) 
20.00 -- 20.30 Výpůjční doba knihovny, každý sudý týden (začátek 3.11.) 

Neděle 19.30 – 20.00 
21.00 – 21.30 

Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti „Kafe po mši“ a 
jiných akcí po mši sv.) 

 
D A L Š Í  P R O G R A M  –  L I S T O P A D  2 0 1 6  
 
1.11. Úterý 19.00 Slavnost Všech svatých. Mši sv. doprovodí salvátorská schola. 

2.11. Středa 19.00 
Mše sv. za zemřelé - Requiem W. A. Mozarta v podání 
Capella Regia Praha. Celebruje P. Marek Orko Vácha 

10.11. Čtvrtek 19.00 Zádušní mše sv. za prof. Zdeňka Neubauera. 

13.11. Neděle 20.00 Missa Solemnis Bohuslava Lédla v podání sboru ze 
Železného Brodu. 

  
21.00 Kafe po mši (sakristie) 

20.11. Neděle 21.00 
Vyhlášení vítězů Fotomaratonu a projekce fotografií - 
sakristie 

23.11.  Středa 19.00 Film a spiritualita: Toni Erdmann, Městská knihovna. 

26.11.  Sobota 07.25 
Výlet spolku Cesta: Po stopách J. J. Ryby, Rožmitál pod 
Třemšínem. 

27.11.  Neděle 15.30 
„Láska je silnější“. Představení společnosti Stopa z.s. a 
otevření  výstavy fotografií s tematikou těla nemocného jako 
tabu. 

VÝHLEDOVĚ 

1.12.   Čtvrtek 18.00 
Vzpomínková mše sv. u příležitosti 100 let od narození 
Msgre.Alexandra Heidlera a následná debata v sakristii. 

14.12.   Středa 19.00 
Benefiční koncert Salvátorské scholy - ve prospěch společnosti 
pacientů po transplantaci kostní dřeně – Stopa z.s. 

19.12.  Pondělí 20.00 
"Česká mše vánoční" Jakuba Jana Ryby - benefiční koncert 
Sboru a orchestru Univerzity Karlovy ve prospěch společnosti 
Stopa z.s. 
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