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Vážení a milí,
vstupujeme do doby adventní po šesti letech opět společně s čokoládovými kalendáři, neboť 
první neděle letos připadá na 1. prosince. Advent je tradičně (a liturgické texty tomu napovídají) 
dobou dvojího očekávání. Radostného očekávání Kristova narození, na nějž v adventu poukazuje 
Jan Křtitel, a možná trochu rozpačitého a hůře uchopitelného očekávání druhého příchodu. Obojí 
prožíváme v rámci naší křesťanské „jazykové hry“, tedy v rámci liturgického roku. Asi je dostateč-
ně srozumitelné, že jde o posvátnou hru, jež se každoročně opakuje a které se stáváme součástí, 
abychom důležité dimenze našeho života lépe prožili. A bdělá přítomnost, příprava, radostné 
očekávání, … jsou toho všeho důležitou součástí.

Zatímco Kristovo narození je každoroční připomínkou určité dějinné události (bez ohledu na 
přesnou dataci), zmiňovaný druhý příchod Kristův vnáší do tohoto cyklického kalendáře podivný 
lineární neklid. Je to událost zvláštně eschatologicky otevřená, nemá své datum, ba ani svůj svátek! 
Nahlíženo optikou Janovy Apokalypsy – spíše drásá a působí chvění.

Nelze však stavět do protikladu bukolický obraz Ježíška v jesličkách a řinčení nebeského vojska 
s Kristem pantokratorem v čele na konci časů. Parúsie není pomstou lidstvu za narození ve chlévě 
(chudák ten hostinský bez volného pokoje!), ale naopak velkou nadějí a příslibem, že to křehké 
pouto, jež v životě s Kristem udržujeme, se jednou upevní a vytrvá. Protiklad vzniká ve chvíli, kdy 
po většinu života šeptáme „nynej, nynej, nemluvňátko“ (míněno: hlavně nás moc neotravuj), zato 
při pomyšlení na pověstné boží mlýny nebo v čase ohrožení „cizáky a jinověrci“ hledáme zapadlý 
křestní list a oprašujeme nikdy neotevřenou Bibli. Příslib druhého příchodu totiž znejišťuje tu 
neškodnost betléma a zamezuje zařazení Narození do šuplíčku roztomilých událostí. Dostojev-
ského Velký inkvizitor vyčítá Kristu, jenž se bez ohlášení náhle objeví ve městě: „Proč jsi nás přišel 
rušit? […] Přece všechno jsi odevzdal papeži, všechno je teď u papeže a ty se raději už vůbec ne-
objevuj a do ničeho nezasahuj.“ Vidina druhého příchodu znejišťuje pohodlně zabydlené, ale těší 
hledající a vnitřně svobodné. A jestli se odehraje za zvuku polnice a s nápisem „Už jdu“ na nebi, 
nebo si Kristus tiše přisedne na lavičku, to opravdu nevíme. 

V jedné pozdně středověké písni se zpívá: „Třetí příchod jeho / do srdce lidského: / mocí svého 
slova / nás utvořit znova; / tluče u tvých dveří, / každý mu otevři“. Autor textu, biskup Jednoty 
bratrské, nemá na mysli parúsii na konci věků, mluví o každodenním Božím příchodu do lidského 
srdce, do středobodu naší existence. A právě tento příchod – Advent je zdrojem každé konverze, 
radosti a pokoje. Neuspává, ale ani neznejišťuje, dává našemu životu vnitřní dynamiku. V této 
perspektivě Jezulátko v jesličkách neleží jako pecen, ale nedočkavě se vrtí, nezůstává jen pouhou 
nulou na ose našeho letopočtu, ale jeho narození se stále a znovu děje a my toho můžeme být 
nedílnou součástí. „Tluče u tvých dveří, každý mu otevři.“ Advent, který nám toto zprostředkuje, 
je dobře prožitý advent.

 Martin Staněk
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ADVENT A VÁNOCE 2019
V neděli 1. prosince začíná doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Barva doby adventní je fialová. 
Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme 
dobu adventní a vánoční liturgicky (zpěvem rorátů) i kulturně (v podobě benefičních koncertů). 

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i během úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků 
Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je.
Během Vánoc, tedy od 23. prosince do 3. ledna, nenabízíme běžný farní program jako během 
akademického roku. 
Letos poprvé bude možné prohlédnout si unikátní vláčky poháněné párou z první třetiny 20. století 
ze sbírky Roberta Huga. Vláčky se rozjedou po sakristii v těchto dnech: 
25. prosince 15.30–17.00, 26. prosince 16.00–18.00, 27. prosince 16.00–18.00, 
28. prosince 16.00–18.00, 29. prosince 15.00–17.00, 30. prosince 16.00–18.00. 
Jste srdečně zváni!

ADVENTNÍ REKOLEKCE (pRAžsKá LORETA)
Zveme vás na adventní ztišení „Examen aneb Jak hledat Boží stopy ve svém životě“, které se bude 
konat v klášteře kapucínů na Hradčanech 15. prosince od 16.00 do 19.30. Program zahrnuje 
krátkou tematickou úvahu, osobní meditaci a společnou biblickou modlitbu. Doprovázejí Adéla 
a Petr Muchovi.

Počet účastníků je omezen, prosíme o předběžnou registraci na muchova@farnostsalvator.cz

© Martin Staněk
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BENEFIČNÍ KONCERTY U NEJsVĚTĚJŠÍHO sALVáTORA

V pondělí 16. prosince od 20.00 se v našem kostele již tradičně rozezní Česká mše vánoční 
J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Účinkující: Bronislava Smržová To-
manová (soprán), Petra Vondrová (alt), Michal Foršt (tenor), Petr Sejpal (bas), Martin Maxmilian 
Kaiser (varhany). Dirigent: Haig Utidijan.

Před Rybovou mší zazní tentokrát ještě krátká skladba inspirovaná biblickým příběhem z Mar-
kova evangelia (Mk 4,35), v němž Ježíš k úžasu svých učedníků utišil moře při větrné bouři – Cal-
ming of the Sea, již složila současná americká hudebnice Susan Martin. Orchestr UK měl tu čest 
zahrát světovou premiéru této skladby v květnu letošního roku v Českém muzeu hudby. Sólisté: 
Jan Knettig (housle), Henry Majer (violoncello). 

Sbor a orchestr UK u nás hraje bez nároku na jakýkoliv honorář, za což jim patří velké díky.
Výtěžek z benefice bude věnován na podporu neziskové organizace Lorm, která od roku 1991 

poskytuje pomoc a podporu hluchoslepým a jejich rodinám.

V sobotu 11. ledna 2020 od 18.30 se uskuteční v našem kostele tradiční benefice salvátorské 
scholy. Tentokrát si přizvala hosta, a to orchestr KMZČCH. Zazní skladby známé i méně známé 
Jakuba Jana Ryby, dále skladby Zdeňka Lukáše, Jana Campana Vodňanského a dalších. 

Výtěžek z benefice bude určen pro Společnost E, neziskovou organizaci, která již od roku 1990 
podporuje osoby s epilepsií. 

Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, prosíme však o štědrou ruku. 

MáME OTEVŘENO!
Středa 18. prosince bude již tradičně patřit stavbě salvátorského betléma, instalaci a zdobení 
vánočních stromků do kostela a úklidu kostela. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoli 
mezi 10.00–15.00. Děkujeme!

pŘEDVáNOČNÍ ZpOVĚDNÍ sLUžBA
Ve čtvrtky 12. a 19. prosince bude možné od 19.15 do 21.30 přijít do sakristie na adoraci a ke 
svátosti smíření. 

VáNOČNÍ KAFE pO MŠI
V neděli 22. prosince po večerní mši sv. (cca ve 21.00) vás zveme k přátelskému posezení v sakristii 
na Kafe po mši. Drobné občerstvení z vašich kuchyní je vítáno. 

sALVáTORsKÝ KALENDáŘ 2020 EsT ARRIVÉ!
Již šestý salvátorský autorský nástěnný kalendář 
na rok 2020 si od poloviny prosince můžete zakou-
pit po všech bohoslužbách v sakristii i v kostele. 
Kalendář obsahuje třináct barevných fotografií 
převážně z událostí uplynulého roku. 
Autorem všech fotografií je Martin Staněk.
Formát A3, 14 listů. Cena: 200 Kč  
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VáNOČNÍ BOHOsLUžBY A pROHLÍDKY BETLÉMA U sALVáTORA
Úterý 24. prosince 
00.00 – půlnoční mše sv., vigilie slavnosti Narození páně, celebruje Mons. T. Halík. 

Vánoční hudba a improvizace. Účinkují: Robert Hugo (varhany), Jiří Stivín (flétna), 
Jakub Kydlíček (zobcová flétna), Ondřej Šmíd (zpěv) a další

Středa 25. prosince 
14.00 – mše sv. – slavnost Narození páně, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–14.00, 15.00–15.30 – prohlídka betléma 

Neděle 29. prosince 
14.00 – mše sv. s přímluvou za manžele, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–14.00, 15.00–15.30 – prohlídka betléma 
20.00 – mše sv. s přímluvou za manžele, celebruje Mons. Tomáš Halík
19.30–20.00, 21.00–21.30 – prohlídka betléma

Středa 1. ledna 
14.00 – mše sv. – slavnost Matky Boží panny Marie, celebruje Mons. Tomáš Halík
13.30–14.00, 15.00–15.30 – prohlídka betléma 

© Martin Staněk
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© Jan Augustin ZemanExerciční dům a zahrada v Kolíně
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AKTUALITY

JEZUITÉ ODCHáZEJÍ Z KOLÍNA
Po 28 letech opustí v roce 2020 jezuité své působiště v Kolíně a uzavřou svůj exerciční dům v ko-
línském klášteře.

Dům sloužil nejprve deset let jako noviciát řádu, později jako exerciční dům. Řád kapucínů, který 
je majitelem budovy, se v roce 2018 rozhodl klášter prodat. Čeští jezuité nejprve usilovali o nale-
zení prostředků pro koupi a rekonstrukci kláštera. Nový provinciál České provincie Tovaryšstva 
Ježíšova P. Petr Přádka SJ po konzultacích se svými poradci nyní rozhodl, že jezuité již nebudou 
usilovat o koupi kláštera od kapucínů a exerciční dům opustí. Tento fakt neznamená zánik dávání 
duchovních cvičení v naší zemi. Exercicie zůstávají prioritou českých jezuitů, neboť toto zaměření 
je v souladu s univerzálními apoštolskými preferencemi, které byly potvrzené Svatým otcem pro 
nadcházející dekádu pro Tovaryšstvo na celém světě.

Jezuitský provinciál P. Petr Přádka SJ i ředitel exercičního domu P. Petr Vacík SJ vyjadřují tímto 
svou vděčnost všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a sponzorům, kteří pomáhali v posledních 
letech s rozvojem a provozem exercičního domu.

Všechny dosud zveřejněné kurzy duchovních cvičení se budou konat. K ukončení provozu exer-
cičního domu dojde pravděpodobně během druhého čtvrtletí roku 2020.
S případnými dotazy se lze obrátit na adresu provincie.boh@jesuit.cz
V současné době děláme vše možné i nemožné, abychom exercicie v kolínském klášteře zachránili. 
S nabídkou konkrétní pomoci a nápadů (nejen morální podpory) se lze obracet na koordinátory 
pomocí formuláře: http://bit.ly/klasterkolin 

NOVá KNIHA MARKA ORKO VáCHY 
Vychází první knižní rozhovor Marka Orko Váchy. Jízdu v levém pruhu připravil jeho přítel, bývalý 
student a vedoucí táborů pro mládež Jožin Valenta. Vácha v rozhovoru vydává svědectví o své 
cestě k Bohu a ke kněžství, o radostech i bolestech kněžského života, hovoří o svých zkušenostech 
učitele a cestovatele, o tématech duchovních i společenských. 

Kniha vyšla v brněnském nakladatelství Cesta a je k zakoupení v sakristii našeho kostela.

ZMĚNA ČAsU ADORACÍ
Od čtvrtka 5. prosince se mění začátek adorací, a to z 19.00 na 19.15!
Ke změně jsme se rozhodli z důvodu probíhajících agenturních koncertů v kostele.
Za pochopení předem děkujeme!

CO NÁS ČEKÁ

MŠE sVATá NA pODĚKOVáNÍ ZA TŘICET LET sKAUTINGU
Zveme vás na mši sv. do kostela Nejsvětějšího Salvátora na poděkování za třicet let českého skau-
tingu od jeho třetí obnovy a prosbu za roky nadcházející. Mše proběhne 2. prosince od 11.00, 
celebruje Mons. Tomáš Halík. Při mši bude předáno nejvyšší skautské vyznamenání Jiřímu Zajícovi. 
Oslava mj. pokračuje večer v pražské Městské knihovně premiérou pokračování filmu Skauti bez 
lilie. Organizátorem oslavy je Junák – český skaut a jeho pobočka Skautský institut v Praze. 
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Tři desítky let uplynuly od sametové revoluce a třetí obnovy skautingu v Čechách. Když se v listopadu 
1989 zhroutil komunistický režim, skončila po desítkách let doba represe a mlčení a náš národ převzal 
opět vládu do svých rukou. 

Pro český skauting toto období bylo okamžikem, kdy se znovu mohl veřejně 
přihlásit ke svému poslání – činit svět lepším skrze výchovu mladých lidí ke 
službě podle slibu skautů. Této výzvy se chopil a dorostl v největší výchovnou 
organizaci, těší se velikému zájmu mládeže a je považován za jednu z význam-
ných opor občanské společnosti.

Mezi ty, kteří se o cesty českého skautingu v moderní době výjimečně za-
sloužili, patří bratr Mgr. Jiří Zajíc – Edy, který službu nejvyšší Pravdě a Lásce 
mimořádným způsobem zpřítomňoval v celém skautském hnutí i ve veřejném 
prostoru.

FILM A spIRITUALITA: pApEž FRANTIŠEK: MUž, KTERÝ DRžÍ sLOVO
Papež František: Muž, který drží slovo (Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes, Něm. – Fr. – It. 2018,  
Wim Wenders, latinsky s čes. tit., 96 min)
Dokument věnovaný osobnosti papeže Františka. První papež pocházející z Latinské Ameriky ve 
filmu představuje své mnohdy pokrokové názory na chudobu, smrt, církevní skandály a další spo-
lečenská témata. Snímek se zároveň vrací k osobnosti Františka z Assisi, jehož jméno papež přijal. 
Ve spolupráci se Svatováclavskými slavnostmi, uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
11. prosince v 19.00, Městská knihovna, Velký sál. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč.

FILM A spIRITUALITA: MLADÝ AHMED
Mladý Ahmed (Le Jeune Ahmed, Belgie – Fr. 2019, J. a L. Dardenne, francouzsky s čes. tit., 84 min., 
od 12 let)
Příběh zasazený do současné Belgie zachycuje vnitřní boj třináctiletého Ahmeda, který se musí 
rozhodnout mezi ideálem čistoty islámského imáma a životními pokušeními. 
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.
18. prosince v 19.00, Městská knihovna, Velký sál. 
 Vstupné 100 Kč. 

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
Sbírky jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, 
hostie, víno, údržba, telefony…). Vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a misijní 
programy arcidiecéze. Nedělní sbírky tvoří 19 % našich příjmů. 
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DARY 
V roce 2018 jste nás podpořili dary ve výši 305 938 Kč. Dary tvoří 7% našich příjmů. 
Přispět můžete na farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s.
Příspěvky budou použity na:
• běžný chod farnosti (mzdy, mzdy farní asistentky, technického administrátora a pastorační-

ho referenta, úklid, elektřinu, vytápění, bohoslužebné potřeby, údržbu, telefony…) – variabilní  
symbol 1111,

• exercicie a duchovní cvičení v Kolíně (příspěvek farnosti na provoz domu) – variabilní symbol 2222,
• kurz Základů víry (dotace víkendů) – variabilní symbol 3333.
Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi vám vystavíme potvrzení. 
Jak pomoci nefinančně? Například můžete pomoct s přípravou Kafe po mši nebo s občerstvením 
na akcích, dále s vybíráním sbírek nebo nesením darů při mši svaté, o Vánocích se stavbou betlé-
ma a zdobením stromů; jako dobrovolníci během Noci kostelů nebo jako brigádníci či hlídači na 
výstavách a intervencích, jako služba v knihovně a podobně. 
Do databáze dobrovolníků se můžete přihlásit e-mailem na info@farnostsalvator.cz
Výroční zprávy najdete na našich webových stránkách v sekci PODPOŘTE NÁS.

PRAVIDELNÁ SETKÁNí
RANNÍ CHVáLY U sALVáTORA (CONVENTUs CHORALIs)
Každou středu v 7.00 se v kostele schází malé proměnlivé společenství k chorální modlitbě ranních 
chval. Její těžiště spočívá ve zpívaných latinských žalmech. Po skončení (cca v 8 hod.) vždy násle-
duje 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, tel.: 603 323 591, filipsrovnal@gmail.com

MODLITEBNÍ sETKáNÍ V KRYpTĚ
Pravidelná rozjímavá modlitební setkání Krypty inspirovaná  
textem Písma a písněmi z Taizé se konají 11. prosince 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

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 
meditaci 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
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sALVáTORsKá sCHOLA 
Salvátorská schola působí v našem kostele od podzimu 1990 a pravidelně doprovází úterní bo-
hoslužby, pořádá benefiční koncerty a příležitostně vystupuje také mimo domovskou farnost. 

Zpívá duchovní hudbu od středověku po 
současnost, včetně skladeb vlastních auto-
rů. Ke společným zkouškám se letos schází 
každé úterý od 17.30 hodin v prostorách Ná-
rodní knihovny, během celého roku zkouší 
v pravidelných cyklech vždy nový repertoár 
k danému období. Sbormistryní je Josefína 
Nedbalová. 

V úterý 3. prosince doprovodí Schola 
mši v 18.00 staročeskými roráty. 

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 vrátil zpět do tělocvič-
ny 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 
informace (včetně mapky a kontaktu) viz webové stránky farnosti 
a www.lazar.borec.cz nebo tel. Karel Hlaváček 777 581 824.

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 k dispozici na interne-
tových stránkách farnosti. 
Výpůjční doba: Úterý 19.00–19.30 a neděle, při kterých se koná 
Kafe po mši  
(viz kalendář na webových stránkách farnosti). Děkujeme našim knihovníkům  
Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Františkovi Lorencovi za jejich službu v knihovně!
prosíme o vracení vypůjčených knih!
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VYSOKOŠKOLSKé KATOLICKé HNUTí (U SV. IgNÁCE) 

sTUDENTsKÉ MŠE
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 přátelské 
posezení v Družinském sále. 

S dotazy se obracejte na e-mail: liturgie@vkhpraha.cz

pONDĚLNÍ VYsOKOŠKOLsKÝ KLUB pOVYK
Každé druhé pondělí zveme hosty, aby nám pověděli o zajímavých aktuálních tématech. Obvykle 
se koná v Družinské kapli v Ječné 2. 

2. prosince v 19.00 Milion chvilek a demokracie (místopředseda spolku Milion Chvilek Ben-
jamin Roll s úvodním slovem sociologa Karla Hlaváčka).

ÚTERNÍ spOLEČENsTVÍ ÚTEs
ÚTES je společenství mladých lidí, kteří společně sdílejí svou víru. V milém prostředí je prostor 
k diskusi o různých tématech, modlitbě i k odreagování se od stresu formou různých her. Scházíme 
se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2 v úterý 10. prosince od 19.00.

Dále také pořádáme jednorázové akce jako víkendová setkání, ples, zpěv rorátů a jiné.

Další informace o VKH a jeho akcích najdete na našich webových stránkách www.vkhpraha.cz  
a na Facebooku nebo se přihlašte o newsletter 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. 
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. prosince 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. 
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Lektoři: Mgr. Michal Petr a sr. Denisa Červenková 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

VZDěLÁVACí CENTRUM DOMINIKÁNSKÁ 8

DIsKUZNÍ VEČER: DVOJÍ sEKULARIZACE EVROpY?
Diskusní večer proběhne 9. prosince od 18.00 do 20.00. Jako hosté promluví prof. Paul Zulehner 
(kněz a pastorální teolog) a prof. Eberhard Tiefensee (filozof a teolog). Moderuje prof. Tomáš Halík.

Tématem diskuse bude víra nevěřících a její odlišné aspekty v zemích bývalého sovětského bloku 
a v zemích západní Evropy. Je mezi těmito oblastmi stále ještě rozdíl v povaze víry nevěřících, nebo 
se smývá v procesu globalizace? Jaké faktory jsou důvodem rozdílů mezi přístupy k náboženství 
a sekularizaci v jednotlivých postkomunistických zemích? A co mají tyto postkomunistické země 
dnes společného se Západem? V co věří nevěřící? Jaká je spiritualita těchto lidí? Považují něco za 
posvátné?
Organizují: Mons. Prof. T. Halík, Ústav filozofie a religionistiky, Česká křesťanská akademie. 
Vzdělávací centrum D8 – barokní refektář, Jalovcová 2, Praha 1. 
Vstup volný.

SALVÁTORSKÁ DUCHOVNí CVIČENí V KOLíNě

Níže uvádíme poslední vypsané kurzy na zimu a jaro. Všechny zde uvedené kurzy se konají v ko-
línském klášteře, který používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je 
to malý klášter čtyřicet minut vlakem z Prahy. 
Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.
Prosíme, přihlašujte se na každý kurz odděleně. Přihlášení na kurzy duchovních cvičení probíhá 
pouze přes formulář na stránkách kolinskyklaster.org
Dotazy lze posílat i na adresu meditace@gmail.com, přihlášky však jen formulářem. Najdete nás 
také na Facebooku jako skupinu Kolínský klášter.
Všechny níže uvedené kurzy duchovních cvičení 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. prosince 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. Kurz je vhodný i pro účastníky bez předchozí zkušenosti 
s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ.
Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, pří-
spěvek na kurzovné je dobrovolný.
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Kurz 321 Adventní rekolekce B (2 dny) 
13.–15. prosince 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, pří-
spěvek na kurzovné je dobrovolný.

Kurz 323 Kontemplativní exercicie (5 dní)
27. prosince 2019 – 1. ledna 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 kur-
zovné je dobrovolný.

Kurz 327 Víkend mezi duší a Duchem I. (3 dny)
23.–26. ledna 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. ledna– 2. února 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 kur-
zovné je dobrovolný.

Kurz 330 Ignaciánské miniexercicie (3 dny)
13.–16. února 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 kur-
zovné je dobrovolný.
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Kurz 331 Kontemplativní exercicie (4 dny) 
19.–23. února 2020, středa 18.00 až neděle 15.00 
Klasická forma kontemplativních exercicií. Metoda typu Jana Šedivého. Kurz slouží jako praktický 
intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova mod-
litba). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná meditace, 
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. března 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 vni-
třnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také mož-
nost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti 
s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ.
Cena ubytování s plnou penzí je 1380 Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1100 Kč, příspěvek na kur-
zovné je dobrovolný.

Kurz 335 Kontemplativní exercicie (5 dní)
17.–22. března 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 kur-
zovné je dobrovolný.
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AKCE NA KARMELU EDITH STEINOVé  

CO NABÍZÍ KARMEL V pROsINCI

1. prosince Jednodenní rekolekce s filmem 2001: Vesmírná Odyssea

2. prosince 
20.00

Dialogy (u) karmelitek, po eucharistické oslavě bude hostem večer otec doc. 
PhDr. Libor Ovečka Th.D; téma přednášky s následnou diskusí Papež František 
a proměna života církve

11. prosince
19.00 

Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky: Oblak 
nevědění; v 18.00 slavíme eucharistii

16. prosince
20.00 

Barbora Čiháková: I z tebe bude heretik, několik poznámek ke vztahu 
teologie a poezie

Bližší informace a přihlášky u sestry Ireny, tel.: 732 708 595, e-mail: karmelitky@gmail.com
Kudy na Karmel: pojedete tramvají č. 6, 9 nebo 10 směr Motol, vystoupíte na zastávce Klamovka, 
dáte se první ulicí doleva (Jinonická) a za pět minut chůze jste u domu č. 22.

Z KALENDÁŘE FARNOSTI – PROSINEC 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)



pROsINEC 2019

Ne 1. 12. 14.00 1. neděle adventní 
Mše sv. s křtem dětí. Celebruje Mons. T. Halík

Po 2. 12. 11.00 Mše sv. na poděkování za třicet let českého skautingu od jeho třetí 
obnovy a prosba za roky nadcházející. Celebruje Mons. T. Halík

Út 3. 12. 18.00 Mši sv. doprovodí Schola staročeskými roráty. Celebruje P. P. Vacík SJ

Ne 8. 12. 14.00 2. neděle adventní 
Mše sv. se sbírkou na bohoslovce. Celebruje Mons. T. Halík

St 11. 12. 19.00 Film a spiritualita: Papež František: Muž, který drží slovo, Městská 
knihovna

Ne 15. 12. 20.00

3. neděle adventní 
Mše sv., celebruje Mons. T. Halík. Zazní Nedělní roráty – Rorátník 
český, v podání souboru VocArt, řídí Ondřej Šmíd, varhany: Robert 
Hugo. Probíhá v rámci svatováclavských slavností

Po 16. 12. 19.00 Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – otevřený benefiční 
koncert sboru a orchestru Univerzity Karlovy

St 18. 12. 
10.00–15.00 Máme otevřeno! Stavba betléma, zdobení vánočních stromků

19.00 Film a spiritualita: Mladý Ahmed, Městská knihovna

Ne 22. 12. 21.00 4. neděle adventní 
Vánoční Kafe po mši

Út 24. 12. 

18.00 pravidelná mše v 18.00 se nekoná!

24.00

Vigilie slavnosti Narození páně. půlnoční mši sv. celebruje  
Mons. T. Halík. Vánoční hudba a improvizace – účinkují: R. Hugo 
(varhany), J. Stivín (flétna), J. Kydlíček (zobcová flétna), O. Šmíd 
(zpěv) a další 

St 25. 12. 14.00 Mše sv. – slavnost Narození páně. Celebruje Mons. T. Halík.  
Prohlídka betléma 13.30–14.00, 15.00–15.30 

Ne 29. 12. 
14.00 Mše sv. s přímluvou za manžele. Celebruje Mons. T. Halík.  

Prohlídka betléma 13.30–14.00, 15.00–15.30

20.00 Mše sv. s přímluvou za manžele. Celebruje Mons. T. Halík.  
Prohlídka betléma 19.30–20.00, 21.00–21.30 

VÝHLEDOVĚ (LEDEN 2020)

St 1. 1. 14.00 Mše sv. – slavnost Matky Boží panny Marie. Celebruje Mons. T. Halík
Prohlídka betléma 13.30–14.00, 15.00–15.30  

Út 7. 1. 18.00 Mši sv. doprovodí Schola Českou mší vánoční, celebruje P. P. Vacík

So 11. 1. 18.30 Benefiční koncert Scholy
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