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Vážení a milí,
měsíc listopad máme zajímavě orámovaný – jednak vzpomínkou na zemřelé, jednak kulatým 
výročím sametové revoluce. 

Při návštěvě hřbitova na začátku listopadu můžeme lehce nabýt dojmu, že je všechno jen 
marné pachtění, které končí žulovou deskou a umělými pivoňkami. Vzpomínka na sedmnáctý 
listopad naopak nabíjí euforií a ano – „díky, že můžem“. Obě data však připomínají, že jde 
o víc než jen o faustovský přítomný okamžik, nýbrž že jsme všichni na stopě čehosi většího. 

Jistě, třicet let po revoluci je demokracie občas ohýbána dle potřeby, eroduje jako odles-
něná půda, začíná postrádat pilíře osobností, zpevněných prožitou nesvobodou, do popředí 
se dostávají všemožní „mužové bez vlastností“. S hlubokou nadějí hledíme ke každým dalším 
volbám a vždy trochu zklamáni alespoň se vzpomínkou zapalujeme svíčky na Národní třídě. 

Ta doba euforie a bazálně dobré nálady je tak nějak pryč. Jinak to ani nejde a nemá smysl 
žehrat. O to více nám dochází, že jsme byli – byť nakrátko – obdarováni. A že takové dary 
přicházejí jen jednou za sto let. Že nonšalantní a usměvavá demokracie havlovského střihu 
potřebuje předchozí útlak a že běžná obstarávková společnost, zahleděná jen do malicher-
ností, nějaké hluboké osobnosti jen tak nezplodí. Je to běh na dlouhou trať – zná to každý 
umělec, který tvoří a živoří a pak dostane cenu in memoriam, zná to každý rodič, který vkládá 
do dětí to nejlepší, co má, byť neví, zda spatří výsledky. Je to zdánlivě příběh života, který 
končí. Ale přece – jsme čemusi velkému na stopě. 

Když jsem v prosinci 1989 za hluboké noci coby gymnazista třesoucíma se rukama lepil na 
omrzlou výlohu samoobsluhy kdesi v komunistickém šumavském pohraničí výzvy ke stávkám 
a k připojení se regionů k revoluci a pár metrů za zády mi náhle smykem zabrzdilo auto, krve 
by se ve mně nedořezal. Z auta vyskákalo několik mužů, v té tmě jsem již tušil jejich uniformy 
a obušky. Strnul jsem, připraven k zatčení. „Ty vole, dyť to lepíš křivě!“ Hrozně se mi ulevilo. 
Spojenci. Už když jsem štos letáků na stávkovém výboru přebíral, věděl jsem, že to není jen 
můj osobní příběh, ale že jsem součástí něčeho většího, co se právě rodí. Romantičtí mladíci 
to takto mívají, alespoň myslím. Ale o něco později – během konverze – jsem pochopil, že 
existuje ještě jeden větší příběh, příběh vykoupení, naděje a odpuštění, příběh, který má 
Hospodin se světem, i s tím komunistickým pohraničím, a také se mnou; příběh, na jehož 
konec nikdy nedohlédnu. Možná to někdy „lepíme křivě“, ale není třeba se hned lekat. Ani se 
nechat zneklidnit těmi, kdo zrovna sedí na trůně nebo na stolci a vládnou všelijak. Vždyť jak 
praví žalmista: „Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek 
a neví, kdo to shrábne.“

Pišme dál svým nezaměnitelným rukopisem příběh, jenž se možná časem vlije do nějakého 
velkého vyprávění. Třeba toho o konci nesvobodou prosáklé mentality. Jsme na stopě čehosi 
většího. Kéž je to na nás znát. 

 Martin Staněk
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30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

SLAVNOSTNÍ MŠE SV. KE 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE 
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora, neděle 17. 11. 2019 ve 20:00
Mši svatou ke 30. výročí listopadové revoluce celebruje Mons. Tomáš Halík.
Zazní Te Deum M. A. Charpentiera v podání souboru Capella Regia Praha, řídí Robert Hugo.

CO jSTE děLALi 17. LiSTOpAdU 1989?
Anketa mezi zaměstnanci a spolupracovníky akademické farnosti 

jan Regner Sj ■ bývalý farní vikář
Během událostí ze 17. listopadu jsem byl ve vý-
chodních Čechách. Brzy na to, v neděli večer, 
jsem se vracel do Prahy, kde jsem tehdy studo-
val na střední odborné uměleckořemeslné škole 
ve Vysočanech. Už ve vlaku a pak na internátu 
všichni mluvili jen o jedné věci. Hned v pondělí 
se o tom začalo mluvit i ve škole – přesvědčili 
jsme učitele ke stávce a s nasazením umělec-
kých řemeslníků jsme se pustili do vymýšlení 
sloganů a výroby transparentů. Stále naléhavě-
ji jsme cítili, že se konečně prolomily ledy a že 
není cesty návratu. Z účasti na demonstracích 
na Václavském náměstí jsem si odnesl silný do-
jem, že každý z nás se může podílet na proměně 
věcí veřejných a společně vykročit z morálního 
marasmu totalitní doby. 

Robert Hugo ■ titulární varhaník
17. listopadu jsme byli s kamarádkou ve vinárně  
U Tří housliček. Číšník říkal, že na Národní se to 
maže. Když jsme tudy pak jeli tramvají, vypada-
lo to tam jak po boji.

Marek Orko Vácha ■ farní vikář
Jako poctivý student jsem se účastnil přednášek 
na fakultě v Brně. O dění v Praze jsme se dozvědě-
li až v pondělí 20. listopadu 1989 ráno. V sobotu 
osmnáctého jsem se v černobílé televizi díval na 
Šaška a královnu. Divil jsem se, že to pustili. V pon-
dělí začala stávka. Scházelo se nás na náměstíčku 
v parku před děkanátem asi tři stovky, odhadem 
čtvrtina studentů přírodovědecké fakulty, každé 
ráno. Byli jsme nejstarší studenti, a už v pondělí 

si řekli, že jsme nejspíš dostudovali. Bez patosu, 
cítili jsme jen, že je to šance, která přijde možná 
jednou za život, a že bychom se museli stydět, 
kdybychom to aspoň nezkusili.

petr Vacík Sj ■ farní vikář
Byl jsem ten den ve škole v Rumburku, učitelku 
jsme samozřejmě oslovovali soudružko. Večer 
ve zprávách již bylo cosi o mrtvém studentovi 
Šmídovi, řešilo se to celý víkend. A v pondělí, 
opět ve škole, jsme již učitelku oslovovali paní, 
soudružka už byla zakázaná.

Tomáš Halík ■ farář
Byl jsem v Římě, kam jsem se po dvaceti letech 
dostal na svatořečení Anežky České. Následují-
cí den mi Karel Skalický při výletu do Ostie tlu-
močil televizní zprávy o demonstraci v Praze. 
A další den jsem letěl s kardinálem Tomáškem 
do Prahy, kde na něj čekal italský velvyslanec 
a jako první větu řekl: eminence, tady je revo-
luce. A ještě ten večer jsem se do listopadových 
událostí plně zapojil.

Eva Bublová ■ varhanice
Byla jsem doma a užírala se, protože jako dítě 
školou povinné mě na tuto demonstraci máma 
nepustila, tušíc, že půjde do tuhého. 

denisa Červenková CSTF ■ pastorační spolu-
pracovnice
Tehdy se mi splnil sen každé šestnáctileté rebel-
ky: svrhněme staré pořádky, chce to revoluci! 
A ona fakt přišla.
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AKTUALiTy

TOMÁŠ HALÍK OBdRŽEL  
Od pREZidENTA SpOLKOVÉ REpUBLiKY 
NěMECKO NEjVYŠŠÍ STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ
Prezident Spolkové republiky Německo 
Frank-Walter Steinmeier udělil prof. Tomáši 
Halíkovi za zásluhy o česko-německé smíření 
a dlouholetou angažovanost za spravedlivou 
občanskou společnost a dialog mezi náro-
dy a náboženstvími Kříž za zásluhy 1. tří-
dy Záslužného řádu Spolkové republiky  
Německo.

Foto převzato z www.forum24.cz,  
autor německé velvyslanectví

pavel Šimáček ■ technický administrátor
Byl to pátek, tedy přes den jsem byl v práci, 
tedy v Armádním středisku vrcholového sportu 
a večer jsem byl doma a hrál si se svými malými 
syny. Ale v pondělí jsem se již plně zapojil do 
revoluční vřavy a běžel na Václavák.

petr Mucha ■ pastorační spolupracovník
Byl jsem vržen do centra dění. Coby angažo-
vaný v přípravě studentského shromáždění 
na Albertově za naši fakultu jsem pak v před-
ní části průvodu s národní vlajkou, zcizenou 
z kabinetu SSM, dorazil na Národní. Tam nás 
obklopily pořádkové síly a tzv. červené ba-
rety. Pamatuji nastalý chaos, když se do nás 
pustili: jak jsme řešili ztrátu boty spolužačky, 
vyjednávali propuštění žen skrze kordon a ab-
solvovali „uličku policejní pomsty“ v podloubí 
do Mikulandské. Na Karláku jsem se v metru 
srazil s kamarádem ze žurnalistiky a vybuze-
ni atmosférou jsme ihned probírali variantu 
protestní stávky. A to nás vneslo nečekaně  
do dějinného varu...

Adéla Muchová ■ pastorační spolupracovnice
Bylo mi dvanáct a ten den jsem na oddílové 
schůzce v Holešovicích jistě luštila zvířecí stopy 

a honila se po Stromovce, ostatně jako každý 
páteční podvečer. Chodila jsem do skautského 
oddílu, jenž figuroval pod krycím označením 
„turistický“. Sice jsem bydlela přes řeku od Ná-
rodní třídy, ale nic jsem netušila a hned v nedě-
li odjela na školu v přírodě na Šumavu. Teprve 
tam jsme s uvědomělejšími spolužáky připnuli 
trikoloru a mezi občasným vyučováním a čet-
nými koulovačkami jsme začali „stávkovat“. 
Jaké štěstí, že jsem se tam šíleně zamilovala; 
jinak bych asi dva nejdůležitější týdny mého 
dosavadního života promarnila na konci světa 
zcela zbytečně!

Martin Staněk ■ pastorační referent
Nejprve jsme s pár spolužáky na gymnáziu zva-
žovali účast na Albertově, ale s kamarádkou 
jsme si nakonec řekli, že pro tentokrát jednou 
vynecháme, neb jsme se za celý rok s esenbáky 
na Václaváku i jinde dost naskotačili, a půjdeme 
až na nějakou nejbližší další demonstraci. Ješ-
tě jsme se v podvečer ve stanici metra Národní 
třída rozloučili se spolužákem, který na Národní 
šel, a pokračovali na autobusové nádraží a pak 
na chalupu do jižních Čech. Ráno jsme se vše 
dozvěděli z Hlasu Ameriky, ihned se vrátili a od 
pondělí už byli zase u toho.
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FORUM 2000 – OHLÉdNUTÍ
V neděli 13. října 2019 proběhl v sakristii kulatý stůl v rámci konference Forum 2000 na téma 
Společný evropský narativ: mezi ideologií a spiritualitou. Panelisté Federigo Argentieri, David Macek, 
Alena Scheinostová a Stefan Waanders diskutovali především o roli křesťanství v dnešní politice 
a evropské společnosti. Hlavní důraz patřil debatě o spojujících hodnotách, které představují tvo-
řivý potenciál pro další soužití mezi regiony a státy.

Stefan Waanders z Nizozemí po návratu vyzdvihl bohatství zdejší kultury: „Vracím se v myšlen-
kách na vltavské břehy a jednou ze vzpomínek je procházka podél řeky směrem na Vyšehrad, kde jsou 
pochováni velikáni české kultury. Na Slavíně mi ovšem chyběl Václav Havel, a tak přemýšlím, jestli 
to není známka toho, že patří někam dál, výš? Možná k Evropě, tomu politickému celku, který jsme 
v Praze tak řešili? Považuji totiž Jana Palacha, Jana Patočku a Václava Havla za určitou ‚Trojici‘, kterou 
bychom měli znovu naléhavě pročíst a promyslet s ohledem na výzvy dnešní Evropy a světa. Možná 
bychom v českých dějinách našli více relevance pro dnešní Evropu, než se na první pohled zdá…“

Vyznamenání převzal 21. října, přesně 41 let poté, kdy byl v Erfurtu, v bývalé NDR, vysvěcen tajně 
na kněze pro působení v podzemní církvi v Československu.

Prof. Halík obdržel již dříve (v roce 2012) podobné státní vyznamenání od prezidenta Polské re-
publiky B. Komorowského Rytířský kříž řádu za zásluhy Polské republiky za výjimečný přínos k rozvoji 
polsko-českého kulturního dialogu a spolupráci s katolickými kruhy.
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OBRAZ SV. ALOiSE GONZAGY SE VRÁTiL dO KOSTELA
Již ve čtvrtek 10. října se do našeho kostela vrátil zrestaurovaný 
oltářní obraz sv. Aloise Gonzagy. Restaurování proběhlo z inicia-
tivy diecézního konzervátora P. Mgr. Vladimíra Kelnara a s gran-
tovou podporou Ministerstva kultury. Obnovy obrazu a rámu se 
ujal ak. mal. Pavel Padevět a pozlacovač Tomáš Pejřil. Obraz byl 
sňat i s rámem koncem dubna. Předpokládaný konec realizace 
byl odhadován až na listopad tohoto roku. 

Obraz sv. Aloise Gonzagy je podle nejnovějších bádání dílem 
F. A. Schefflera z roku 1749, původně obraz vznikl (ve dvojici spo-
lečně s protějším oltářním obrazem sv. Stanislava Kostky) pro 
prostor presbytáře (oltář byl umístěn mezi dvěma severními pilíři 
v presbytáři), na dnešním místě je od roku 1783. 

Na jeho místě se do 18. století nacházel slavný obraz Hanse 
van Aachena – Zvěstování Panně Marii z doby kolem roku 1605, 
který jsme si připomněli alespoň formou projekce a přednášky 
doc. M. Šroňka v závěru akademického roku.

informace o projektu:
Plánovaná realizace: duben–listopad 2019
investor: Akademická farnost Praha
Koordinátor za vlastníka (Arcibiskupství pražské): P. Mgr. Vladimír Kelnar
Koordinátor za farnost: Mgr. Pavel Šimáček
Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury

HLEdÁME NOVOU FARNÍ ASiSTENTKU / NOVÉHO FARNÍHO ASiSTENTA
Znovu vyhlašujeme konkurz na post farní asistentky / farního asistenta. Se stávající asistentkou 
Veronikou Mynaříkovou se loučíme ze zdravotních důvodů. 

Nabízíme: práci v zázemí akademické farnosti v kolektivu několika pastoračních i technicko-admi-
nistrativních zaměstnanců. Jde o celý úvazek s rovnoměrným rozprostřením v rámci pracovního 
týdne.

Náplň práce: 
■ komunikace s veřejností: farní zpravodaj, editace příspěvků na webu a na sociálních sítích
■ farní agenda: matriky, korespondence, personalistika atp.
■ organizace farních akcí, koordinace dobrovolníků atd.

Požadujeme znalost církevního prostředí obecně, organizační a komunikační schopnosti, základ-
ní stylistické dovednosti, znalost světového jazyka na komunikační úrovni (angličtina) a dobrá 
schopnost práce na PC (kancelářské aplikace, organizace úkolů).

Podmínkou je znalost prostředí Akademické farnosti Praha a vnitřní soulad s jejími vizemi. 
Nástup možný od 1. ledna 2020. 

Životopis a motivační dopis posílejte na adresu: stanek@farnostsalvator.cz. Osobní pohovory 
budou probíhat průběžně dle dohody.
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Veni Creator – slavnostní mše k zahájení akademického roku 1. října 2019

Sr. Irena z Karmelu Edith Stein obnovila sliby 15. října 2019
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OBNOViLi jSME pRO VÁS KNiHY K ZAKOUpENÍ
V sakristii jsou pro vás připravené k zakoupení nejen veškeré tituly „salvátorských autorů“ Tomáše 
Halíka a Marka Orko Váchy, ale i zcela nové tituly z oblasti teologie a spirituality. 
Vřele doporučujeme!

VYŠLA NOVÁ ČÍSLA REVUE UNiVERSUM  A SALVE
Rádi bychom vás informovali, že vyšlo nové číslo revue České 
křesťanské akademie, Universum, a revue pro teologii a du-
chovní život, Salve. K zakoupení jsou v našem kostele. 

CO NÁS ČEKÁ

MŠE ZA ZEMŘELÉ – REQUiEM W. A. MOZARTA, sobota 2. 11. ve 20:00
V kostele Nejsvětějšího Salvátora má Requiem tradici od doby porevoluční. i tentokrát účinkuje 
Capella Regia Praha, a to ve složení – soprán: Michaela Šrůmová, alt: Nadia Ladkany, tenor: Ondřej 
Šmíd, bas: Jan Morávek, řídí: Robert Hugo.

Jelikož jde o mši, nikoliv o koncert, není třeba rezervovat si vstupenky.
Mši svatou celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. 

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na ně se koná při každém slavení 
bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomín-
ce na všechny zemřelé, přičemž na Západě se tato vzpomínka slaví 2. listopadu. Její slavení zavedl  
sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery, od 14. sto-
letí 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 byl tento zvyk zaveden pro celou církev. 

KAFE pO MŠi – neděle 3. 11. ve 21:00
V neděli 3. listopadu po večerní mši sv. vás zveme k přátelskému posezení v sakristii na Kafe po 
mši. Drobné občerstvení z vašich kuchyní je vítáno. 

KURZ ZÁKLAdY VÍRY 2019–2021 (každé úterý po mši sv., v 19:00)
Každé úterý po mši svaté probíhá kurz Základy víry. Kurz je určen vážným zájemcům o přípravu 
k tzv. iniciačním svátostem církve, to znamená ke křtu a zároveň k biřmování (pro dosud nepokřtě-
né dospělé) a pouze k biřmování (pro již pokřtěné dospělé). Kurz je vhodný i pro ty, kdo přicházejí 
z jiných církví. Příprava trvá jeden a půl roku. 

Vedle výše uvedeného programu se každoročně otevírá zkrácený půlroční kurz Přípravy na svá-
tost biřmování pro dospělé praktikující katolíky, kteří pravidelně docházejí ke svátostem. Zájemci 
o bližší informace o tento půlroční program ať vyplní kontaktní formulář na našich webových 
stránkách. Místem konání kurzů je sakristie kostela Nejsvětějšího Salvátora. 

FiLM A SpiRiTUALiTA: LARA, 7. 11. v 19:00, MěSTSKÁ KNiHOVNA
Lara (Německo 2019, Jan Ole Gerster, německy s čes. tit., 96 min.)
Lara se budí do dne, kdy dovrší šedesát let. Večer ji čeká mimořádná událost, zásadní klavírní 
koncert jejího syna. Viktor, jehož kariéru autoritativní žena vždy intenzivně prožívala, je však ne-
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dostupný a matčiny opakované pokusy navázat komunikaci selhávají. Lara se rozhodne vyřešit 
zneklidňující situaci neobvyklým způsobem, několik hodin předcházejících koncertu jí však připraví 
nečekaná překvapení. Film na 54. MFF KV získal cenu za nejlepší ženský herecký výkon, zvláštní 
uznání hlavní poroty i cenu poroty ekumenické. 
Ve spolupráci se Svatováclavskými slavnostmi. Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 100 Kč. Velký sál v 19:00. 

FiLM A SpiRiTUALiTA: pARdON, NEZASTiHLi jSME VÁS, 20. 11. v 19:00, MěSTSKÁ KNiHOVNA
Pardon, nezastihli jsme vás (Sorry We Missed You, VB – Fr. – Belgie 2019, Ken Loach, anglicky s čes. 
tit., 100 min., od 12 let)
Ricky a jeho rodina svádějí nerovný boj s dluhy už od finančního zhroucení v roce 2008. Příležitost 
vybojovat si opět trochu nezávislosti nyní přichází s lesklou novou dodávkou a šancí rozjet franšízu 
jako samostatný kurýr. Je to tvrdá práce a ani práce jeho ženy jako pečovatelky není snadnější. 
Rodinná jednotka je silná, ale když přijdou tlaky z různých strany, všechno se začíná hroutit…
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
Vstupné 100 Kč. Velký sál v 19:00.

VÝLET SpOLKU CESTA – pOdHŮŘÍ LUŽiCKÝCH HOR, sobota 9. 11. 2019
Srdečně vás zveme na výlet 
do podhůří Lužických hor. 

Z Prahy dojedeme auto-
busem do sklářského města 
Nový Bor, odkud se vydáme 
po modré do Práchně a na 
Panskou skálu. Ta je pozů-
statkem nevelkého čedičo-
vého návrší, které je tvořeno 
pravidelně vyvinutými čtyř- 
až šestibokými štíhlými čedi-
čovými sloupy. Protože jsou 
uspořádány podle výšky 
jako píšťaly varhan, říká se skále lidově Varhany.

Odtud dojdeme do dalšího sklářského města, Kamenického Šenova, s barokním kostelem sva-
tého Jana Křtitele a řadou dochovaných zděných i dřevěných faktorských domů. V jednom z nich 
je zřízeno sklářské muzeum.

Nakonec doputujeme kolem Zámeckého vrchu, na němž se nachází zřícenina Kamenického 
hradu, do České Kamenice.

Trasa měří cca 16 km. 
Sraz je v sobotu 9. listopadu v 8:15 na autobusovém nádraží Holešovice na stanovišti č. 3.  

Autobus do Nového Boru odjíždí v 8:30. jízdenku na autobus si každý zajišťuje sám. (Jde o spoj 
500400-102). 

Předpokládaný návrat do Prahy je v 19:10.
Prosíme, hlaste se nejpozději do čtvrtka 7. 11. 2019 (včetně) na e-mailu: spolekcesta@email.cz.
 Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová
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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. Nedělní sbírky tvoří 18 % našich příjmů. 

pŘiSpěT MŮŽETE NA FARNÍ úČET: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s. 
• běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina, světlo a teplo,  

bohoslužebné potřeby, údržba, telefony…) – variabilní symbol 1111
• exercicie a duchovní cvičení v Kolíně – variabilní symbol 2222
• kurz základů víry – variabilní symbol 3333
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi vám vystavíme potvrzení. 

jAK pOMOCi NEFiNANČNě?
Pár příkladů: Pomoc s přípravou Kafe po mši a občerstvení na akcích; Noc kostelů – dobrovolníci; 
Výstavy a intervence – brigádníci – hlídači; Mše sv. – vybírání sbírek, nesení darů; 
Vánoce – stavba betléma a zdobení stromů; Knihovna (služby, inventarizace). 

do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit na našem webu v sekci pOdpOŘTE NÁS. 
Výroční zprávy najdete na webu tamtéž. 

PRAViDELNÁ SETKÁNÍ

STŘEdEČNÍ RANNÍ CHVÁLY U SALVÁTORA (CONVENTUS CHORALiS)
Každou středu v 7:00 se u Nejsvětějšího Salvátora schází malé proměnlivé společenství k cho-
rální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení 
(cca v 8 hod.) vždy následuje společná snídaně. Vhodné i pro úplné začátečníky. Možno přijít bez 
předchozího ohlášení. Vstup zadem přes sakristii z průchodu do Klementina. 
Kontakt na členy Conventus Choralis: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, tel.: 603 323 591

MOdLiTEBNÍ SETKÁNÍ V KRYpTě
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty  
inspirovaná textem Písma a písněmi z Taizé. 
13. a 27. 11. od 19:00 v Kryptě (vstup 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
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TiCHÁ MEdiTACE 
Každé úterý po mši svaté (tedy cca v 19:15) probíhá 
v Kryptě našeho kostela tichá meditace. Nejde o kurz 
meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné me-
ditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 

Zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se 
ozvali na adresu: meditace@farnostsalvator.cz

SALVÁTORSKÁ SCHOLA 
Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990 a pravidelně doprovází úterní boho-
služby, 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 kaž-
dé úterý od 17:30 hodin v pro-
storách Národní knihovny, 
během celého roku zkouší 
v pravidelných cyklech vždy 
nový repertoár k danému ob-
dobí. Sbormistryní je Josefína 
Nedbalová. 

V úterý 5. listopadu dopro-
vodí Schola mši v 18:00, a to 
výběrem z děl renesančních 
autorů. 

CENTERiNG pRAYER – MOdLiTBA USEBRÁNÍ, MOdLiTBA SOUHLASU
Centering prayer je nové jméno pro modlitbu, která je ctěna v křesťanské tradici mnoho let. Trapis-
tický mnich Thomas Keating (Pozvání k lásce) nabízí starší učení v aktualizované podobě. V českém 
překladu je známá pod titulem Modlitba usebrání. 

Cynthia Bourgeault, autorka stejnojmenné knihy, je jeho žákyní (Moudrost Ježíše, Tajemství 
Marie Magdalény, Srdce kontemplativní modlitby jsou další z jejich přeložených knih). 
Do metody Modlitby usebrání uvádí sr. Teresie Viera Hašanová. 
Modlitba probíhá v Kryptě  každý čtvrtek od 17:00 do 18:30, více informací o časech setkání 
a přihlášení na e-mailu: fidest@hotmail.co.uk

SpORTOVNÍ KLUB LAZAR BETÁNiE
Počínaje říjnem se sportovní klub Lazar vrací zpět do  
tělocvičny ZŠ Umělecké ulici č. 8 v Praze 7. Hrajeme  
především volejbal, florbal, basketbal. Třetí poločas  
probíhá v některém z blízkých lokálů. Scházíme se ve  
čtvrtek od 19 do 21 hodin. Pro bližší info (včetně mapky  
a kontaktu) viz web farnosti a na www.lazar.borec.cz 
nebo na tel. Karel Hlaváček 777 581 824.
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SALVÁTORSKÁ KNiHOVNA
Farní knihovna obsahuje bezmála 1500 svazků, mezi nimi i soubor knih „salvátorských autorů“  
Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy. Kromě množství knih nabízíme ke čtení i aktuální čísla Salve 
a Universa. Aktuální seznam knih je umístěn na internetových stránkách farnosti. 

Výpůjční doba: Út 19:00–19:30 a neděle, při kterých se koná Kafe po mši (viz kalendář na webu 
farnosti). Děkujeme našim knihovníkům Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Františkovi Lorencovi 
za jejich službu v knihovně!
prosíme o vrácení vypůjčených knih!

VySOKOŠKOLSKÉ KATOLiCKÉ HNUTÍ (U SV. iGNÁCE) 

STUdENTSKÉ MŠE, středy, 19:00
Studentská mše je slavena v kostele svatého ignáce na Karlově náměstí každou středu od 19:00, 
slouží ji většinou studentský kaplan Pavel Bačo, několikrát za semestr jsou však zváni i kněží z ji-
ných farností. Bohoslužbu pravidelně hudebně doprovází schola Rytmig. Po mši probíhá posezení 
s přáteli v Družinském sále. 
V případě dotazů pište na e-mail: liturgie@vkhpraha.cz

pONděLNÍ VYSOKOŠKOLSKÝ KLUB (pOVYK), každé druhé pondělí, 19:00
Každé druhé pondělí zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Obvykle 
se koná v Družinské kapli na Ječné 2. 
  4. 11. PoVyK: Škola základ života? (Jiří Růžička, místopředseda senátu)
18. 11. PoVyK: Sametova revoluce (Martin Stehlík, Jiří Kolář a další)

úTERNÍ SpOLEČENSTVÍ (úTES) 12. a 26. listopadu, 19:00 
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří společně sdílejí svou víru. V milém prostředí je prostor 
k diskusi o různých tématech, modlitbě, ale i na odreagování seod stresu formou různých her. 
Scházíme se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2.

Dále pak také pořádáme jednorázové akce jako víkendovky, ples, roráty a jiné.

Další informace o VKH a jeho akcích najdete na našem webu www.vkhpraha.cz a na Facebooku. 
Můžete je také dostávat každý týden na e-mail, stačí se o ně přihlásit na propagace@vkhpraha.cz 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMiE

pOSVÁTNÁ VNiTŘNÍ KRAjiNA. iMAGiNACE jAKO CESTA K NiTRU
říjen 2019 – únor 2020 (konkrétní termíny podle dohody)
Cyklus deseti individuálních setkání zaměřených na sebepoznávání (nejen) se zaměřením na spi-
ritualitu. Využití imaginací a práce s biblickými texty jako cest vedoucích do naší vnitřní krajiny. 
Seberozvojový kurz používající prvky katatymně-imaginativní psychoterapie a hagioterapie. 
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Lektor: psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Renata Kolářová
Místo konání: Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 427/8, Praha-Karlín
Finanční příspěvek na organizaci akce: 300 Kč za 1 setkání (pro členy Psychoterapeutické sekce 
ČKA 200 Kč)

ENNEAGRAM MEZi dUŠÍ A dUCHEM
6.–7. 12. 2019 (pá 17:00–21:00, so 9:00–18:00)
Workshop s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací pro 
osobnostní a duchovní růst. Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která popisuje devět 
odlišných vzorců prožívání, myšlení a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, který lze 
použít nejen jako efektivní nástroj psychologie, ale také jako mapu překážek na cestě modlitby. 

Lektoři: Mgr. Michal Petr a sr. Denisa Červensková CSTF
Místo konání: klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2
Finanční příspěvek na organizaci akce: 1600 Kč (pro členy Psychoterapeutické sekce ČKA 1200 Kč)
Přihlášky a doplňující informace: Renata Kolářová, psychoterapie@gmail.com

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNÍ CViČENÍ V KOLÍNě
V tomto čísle Salvatore najdete i nově vypsané kurzy 
na podzim. Všechny zde uvedené kurzy se konají 
v kolínském klášteře, který používá Akademická far-
nost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to 
malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. 
Adresa: Kutnohorská 26, Kolín

Přihlášení na kurzy duchovních cvičení probíhá pou-
ze přes formulář na stránkách kolinskyklaster.org.  
Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně.

Dotazy lze posílat i na adresu meditace@gmail.com,  
přihlášky však jen formulářem. Najdete nás také na 
Facebooku jako skupinu Kolínský klášter.
Všechny kurzy duchovních cvičení na listopad 2019 jsou již obsazené. Lze se na ně přihlásit již jen 
mezi náhradníky. Seznam těchto kurzů najdete na stránkách  kolinskyklaster.org.

Kurz 320 Adventní rekolekce A (2 dny) 
6.–8. 12. 2019, 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 vnitř-
nímu 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 exer-
ciciemi. Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby 
s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.
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Kurz 321 Adventní rekolekce B (2 dny) 
13.–15. 12. 2019, 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 vnitř-
nímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost 
osobního rozhovoru. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází 
sestry Denisa Červenková CSTF a irena Göbelová CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 
je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

Kurz 323 Kontemplativní exercicie (5 dní)
27. 12. 2019 – 1. 1. 2020, pátek 18:00 až středa 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 Sil-
vestra. Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm to-
hoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do 
kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Jde 
o klasickou formu kontemplativních exercicií. Je vhodné i pro pokročilé, kteří nepotřebují zácvik 
a využijí čas čistě k meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a jáhen Miloš Hrdý. Cena ubytování s plnou 
penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

Kurz 327 Víkend mezi duší a duchem i. (3 dny)
23.–26. 1. 2020, 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 nepředpo-
kládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou 
penzí je 2070 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1650 Kč, kurzovné je pak 1200 Kč.

Kurz 328 Filmové exercicie (4 dny) 
29. 1.– 2. 2. 2020, 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 hlou-
běji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ  
a MUDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová. Cena ubytování s plnou penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým 
příjmem 2200 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

Kurz 330 ignaciánské mini-exercicie (3 dny)
13.–16. 2. 2020, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do duchovních cvičení, 
do modlitby vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení a inspiraci. 
Doprovází František Hylmar SJ a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 2070 Kč, pro osoby 
s nízkým příjmem 1650 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

Kurz 331 Kontemplativní exercicie (4 dny) 
19.–23. 2. 2020, středa 18:00 až neděle 15:00 
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Jana Šedivého. Kurz slouží jako praktic-
ký intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova  
modlitba).  Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná me-
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AKCE NA KARMELU EDiTH STEiN 
CO NABÍZÍ KARMEL V LiSTOpAdU

2. listopadu Celodenní setkání žen se zájmem o karmelitánskou spiritualitu,  
více info na emailu: misaba@seznam.cz

4. listopadu 
20:00

Boxerka z kláštera, promítání dokumentárního filmu o lásce k Bohu a boxu, 
režie: Petra Stěhulová

11. listopadu
20:00 

Kaštanové posvícení, péct budeme na zahradě Karmelu po pravidelné eucharis-
tii, která začíná v 19:00. Není třeba se předem ohlašovat a vaši rodinní příslušníci 
a jiní mazlíčci jsou také vítáni.

13. listopadu
19:00 

Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky: Oblak nevědění;  
v 18:00 slavíme eucharistii.

21.–24. 
listopadu 

Najít střed – otevíráme nový cyklus setkávání pro mladé ženy od 20 do 35 let, 
které hledají směr své životní cesty. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé 
druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křeh-
kosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu 
i individuální doprovázení. Důležitou součástí je téma modlitby a jejích možností, 
včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.

Bližší informace a přihlášky u sestry ireny, e-mail: karmelitky@gmail.com, tel.: 732 708 595.
Kudy na Karmel: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupíte na zastávce Klamovka, první ulice 
vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22).

ditace, individuální doprovázení. Doprovází Elva Frouz a Jana Fojtíčková. Cena ubytování s plnou 
penzí je 2760 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2200 Kč, kurzovné je pak 400 Kč.

Kurz 333 postní rekolekce A (2 dny)
6.–8. 3. 2020, pátek 18:00 až neděle 15:00
Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichu 
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitř-
nímu 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 exer-
ciciemi. Doprovází Jan Regner SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým 
příjmem 1100 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.

Kurz 335 Kontemplativní exercicie (5 dní)
17.–22. 3. 2020, 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). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodino-
vých krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále individuální doprovázení, mlčení a bo-
hoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké 
modlitbě/meditaci. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Je vhodné i pro pokročilé, 
kteří nepotřebují zácvik a využijí čas čistě k meditaci. Doprovází sestry Denisa Červenková CSTF, 
irena Göbelová CSTF a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí je 3450 Kč, pro osoby s nízkým 
příjmem 2750 Kč, příspěvek na kurzovné je dobrovolný.



Z KALENDÁŘE FARNOSTi – LiSTOPAD 2019
BOHOSLUŽBY A dUCHOVNÍ SERViS

Neděle 14:00 a 20:00 Mše sv. 

Úterý
18:00 Mše sv. 

19:00–20:30 Duchovní pohotovost (P. Marek Orko Vácha, farní kancelář) 

Čtvrtek 19:00 Adorace s možností svátosti smíření nebo duchovního 
rozhovoru (v sakristii)

pRAVidELNÝ TÝdENNÍ pROGRAM 

Úterý

17:30 Pravidelná zkouška scholy, Klementinum 
19:00–19:30 Výpůjční doba knihovny 
19:15–20:15 Tichá meditace v Kryptě (sestra Denisa Červenková CSTF) 
19:00–20:30 Kurz Základy víry 

Středa
7:00 Chorální ranní chvály v kostele (vstup sakristií) 

19:00 Modlitební setkání v Kryptě (1× za 2 týdny, viz web) 

Čtvrtek
17:00–18:30 Modlitba usebrání v Kryptě
19:00–21:00 Sportovní klub Lazar Betánie 

Neděle 19:30–20:00
21:00–21:30 Výpůjční doba knihovny (jen u příležitosti Kafe po mši)

LiSTOpAd 2019

Pá 1. 11. – Ne 3. 11. Úvodní víkend kurzu Základy víry, skupina A, klášter v Kolíně

So 2. 11. 20:00 Mše sv. za zemřelé, Requiem, W. A. Mozart, celebruje Mons. Tomáš Halík

Ne 3. 11. 21:00 Kafe po mši
Čt 7. 11. 19:00 Film a spiritualita: Lara, Městská knihovna

So 9. 11. Výlet spolku Cesta – do podhůří Lužických hor
Ne 10. 11. 14:00 Mše sv. se křtem dětí. Sbírka na charitativní činnost církve

Pá 15. 11. – Ne 17. 11. Úvodní víkend kurzu Základy víry, skupina B, klášter Kolín

Ne 17. 11. 20:00 Mše sv. ke 30. výročí listopadové revoluce, Te Deum, M. A. Charpentier
celebruje Mons. Tomáš Halík

St 20. 11. 19:00 Film a spiritualita: Pardon, nezastihli jsme vás, Městská knihovna
Pá 29. 11. – Ne 1. 12. Úvodní víkend kurzu Základy víry, skupina C, klášter Kolín

VÝHLEdOVě

Po 2. 12. 11:00 Mše sv. na poděkování za 30 let českého skautingu od jeho třetí obnovy 
a prosba za roky nadcházející. Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík

Út 3. 12. 18:00 Mši sv. doprovodí Schola staročeskými roráty
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