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Požehnaný nový rok 2020, hojnost humoru, radosti, síly a nevysychající pramen naděje 
vám přeje a vyprošuje vaše Akademická farnost
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Vážení a milí,
v tomto roce vstupujeme do třicátého roku existence obnovené studentské pastorace u koste-
la Nejsvětějšího Salvátora. Akademická farnost, která de iure vznikla o něco později jako přímá 
nástupkyně duchovní správy pro studenty, již není žádné pubertální dítko, ale žena v nejlepších 
letech (avšak která léta nejsou u ženy nejlepší?), plná síly, obklopená četným potomstvem. V jejím 
pohostinném domě se vystřídalo mnoho návštěv – některé se zdržely jen na krátké pozdravení 
a hrnek kafe, jiné zůstaly přes noc a někteří hosté našli pod její střechou dlouhodobý domov. Dávno 
není jen průtokovým ohřívačem studentů, její první potomci zrají společně s ní a přinášejí také své 
plody. O některých svých dětech donedávna ani nevěděla, byly nenápadné jako „spící agenti“, které 
si vydržuje každá tajná služba. Ale když jde do tuhého, rychle se vzbudí a vcukuletu jsou připraveni 
pomoci. Tak se to děje i kolem kolínského exercičního domu, který je jedním z pilířů akademické 
farnosti. Snaha zachránit centrum duchovních cvičení a spirituální posily i do budoucna zburco-
vala nevídané množství takových zdánlivě „spících agentů“ a ukázala obrovský potenciál, který je 
vždy dobrým indikátorem životaschopnosti společenství. Aby mohla naše svižná třicátnice nadále 
dobře fungovat, potřebuje duchovní mízu, společné slavení, přiměřeně plnou spižírnu, spokojené 
a radostné děti, ale i občasné povzbuzení a pochvalu, bez které to prostě není ono.

A tak vstupujeme do tohoto roku s nadějí, že se v čase transformace české církve, jež si vyžádá 
větší spoluzodpovědnost za věci veřejné (tedy i církevní) od společenství konkrétních lidí, členů, 
přátel či duchovních dětí, objeví dostatek odvážlivců, kteří určitý díl této zodpovědnosti vezmou na 
sebe a kus cesty jej poponesou. Zatím to vypadá dobře a všem, kdo se toho zhostili, patří náš dík.

 S přáním pokojného roku 2020
 Martin Staněk

Z předvánoční stavby betléma a zdobení stromů. Foto MS



2 3

DĚKUJEME!
Na vánočním benefičním koncertu Sboru a orchestru Univerzity Karlovy 16. prosince 2019 se pro 
společnost LORM, která od roku 1991 poskytuje pomoc a podporu hluchoslepým klientům a jejich 
rodinám, vybralo 21 660 Kč! Celému Sboru a orchestru UK, šéfdirigentovi Haigu Utidjianovi a všem 
dárcům ze srdce děkujeme!

Poděkování dobrodincům našeho kostela
Rádi bychom poděkovali všem dárcům, kteří v uplynulém roce jakýmikoliv částkami přispěli na 
chod naší farnosti (a na její projekty), zejména pánům Miroslavovi, Filipovi, Danovi, Mariánovi, 
Davidovi, Danielovi, Jiřímu, Petrovi, Robertovi, Michalovi, Pavlovi, paní Radoslavě, Anastázii, Anně, 
Alexandře, Ivaně a Daniele, panu Tomášovi a dalším. Vaše příspěvky nám pomáhají zajistit pas-
torační aktivity nejen v kostele Nejsv. Salvátora, ale také v exercičním domě v Kolíně, umožňují 
chod scholy i webových stránek kázání a přednášek, dále nám pomáhají uhradit drobné opravy 
v kostele a mnohé jiné aktivity.

Taktéž děkujeme všem, kdo se podíleli v uplynulém roce jakožto dobrovolníci na aktivitách 
farnosti, díky všem ministrantům, zpěvákům, lektorům, pradlenkám, knihovnicím a knihovníkům, 
kustodům Noci kostelů, pomocníkům před Vánoci a mnohým dalším.

Za všechny dary i osobní pomoc vám všem patří vřelý dík a naše modlitby.

STATISTIKA 2019
V uplynulém roce bylo v naší farnosti pokřtěno 28 dětí a 43 dospělých. Svátost biřmování přijalo 
48 osob, 8 párů snoubenců u nás zahájilo společnou životní cestu vzájemným manželským slibem. 
Proběhly rovněž 2 pohřby. 

AKTUALITY
co se děJe kolem kolínskÉho kláštera? 
Zformovala se skupina zástupců komunity a provázejících a proběhlo několik jednání – s provin-
ciály jezuitů i kapucínů, ale například i s možnými důležitými partnery, jakým by se mohlo stát 
město Kolín. Podstatné bylo ujištění pana provinciála kapucínů P. Mgr. Dismase Michaela Tomaštíka 
OFMCap, že pokud budou mít kapucíni záruky, že nájemce zajistí rekonstrukci a obstará provoz, 
nebudou nezbytně přistupovat k prodeji. Vzniká proto komplexní návrh na správu a provoz kláš-
tera, který vychází vstříc předchozímu rozhodnutí jezuitského provinciála a jeho konzultu a jejich 
obavám z neschopnosti zajistit finančně a personálně fungování kolínského exercičního domu. 
Návrh bude skupina projednávat s jezuity začátkem ledna. Skupina děkuje za všechny ohlasy  
a e-maily, které jste zasílali směrem k jezuitům, a vyjádření vděčnosti za jejich dosavadní práci a za 
podporu, aby v díle pokračovali i dále.

Pokud vás zajímají aktuální informace, můžete se registrovat na http://bit.ly/klasterkolin

mons. tomáš halík v Usa
V termínu 24. ledna – 26. února 2020 bude Mons. Tomáš Halík přednášet ve Spojených státech 
amerických, konkrétně na univerzitě v Bostonu. 
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Z benefičního koncertu sboru a orchestru UK. Foto Tomáš Bazika

Ze slavnostní mše sv. ke třicetiletí obnoveného skautingu. Foto MS
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P. marek orko vácha na eXPedici
V termínu 26. ledna – 23. února 2020 bude Marek Orko Vácha na expedici v Jižní Americe. Po tu dobu  
nebude probíhat úterní duchovní pohotovost a nebude přítomen ani na čtvrtečním zpovídání. 

Změna ČasU adorací 
Mění se 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
beneFiČní koncert salvátorskÉ scholY
V sobotu 11. ledna 2020 se od 18.30 uskuteční v našem kostele tradiční benefice Salvátorské 
scholy. Tentokrát si přizvala hosta, a to orchestr KMZčCH (Kdo má zrovna čas a chuť). Zazní známé 
i méně známé skladby Jakuba Jana Ryby, dále skladby Zdeňka Lukáše, Jana Campana Vodňan-
ského a dalších. Výtěžek z benefice bude určen pro Společnost E, neziskovou organizaci, která již 
od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií. 

Vstupné na koncert je dobrovolné, prosíme však o štědrou ruku. 

třicátÉ výroČí obnovení stUdentskÉ Pastorace U neJsv. salvátora
V sobotu 1. února vstoupí naše farnost do třicátého roku od svého obnovení v roce 1990. V tento 
den před třiceti lety se stal tehdy dvaačtyřicetiletý PhDr. Tomáš Halík rektorem kostela Nejsvětěj-
šího Salvátora. Tuto událost a vše, co následovalo, si budeme připomínat v průběhu celého roku. 
V teplejších měsících nás čeká slavnostní mše svatá, setkání alumnů a možná i něco dalšího.

Palachův týden / mše sv. se vZPomínkoU na Jana Palacha 
„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.“ (Poslední slova Jana Palacha) 
V rámci 51. výročí od oběti Jana Palacha proběhnou v naší farnosti dvě akce: 
• mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha v neděli 19. ledna od 20.00 hodin.  

Celebruje Mons. Tomáš Halík. 
• výstava o Janu Palachovi – instalována v kostele od pátku 10. ledna do neděle 26. ledna 2020. 
Více na www.janpalach.cz 

kaFe Po mši 
V neděli 26. ledna po večerní mši sv. (cca ve 21.00) vás zveme k přátelskému posezení v sakristii 
na Kafe po mši. Drobné občerstvení z vašich kuchyní (či z večerky) je vítáno.

Film a sPiritUalita: bílý bílý den 
(Hvítur, hvítur dagur, Island – Dán. 2019, Hlynur Pálmason, islandsky s čes. tit., 109 min., od 15 let)
V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Smí-
ření komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla ještě jiný, tajný život. Obrysy její minulosti vystupují 
z bílé mlhy jako okolní krajina. Byla mu nevěrná? Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. 
Jeho zármutek se s rostoucím napětím mění v posedlost, která ohrozí jeho i jeho blízké. Snímek si 
z Cannes odvezl ocenění pro výjimečný herecký výkon Ingvara Sigurdssona v hlavní roli.
středa 15. ledna v 19.00, městská knihovna, velký sál.
Uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D. Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 70 Kč.
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výlet sPolkU cesta kraJem JoseFa ladY 
„Bylo opravdovou radostí, ale i velkou školou mého učení pozorovat ho při práci. Všemu jsem poro-
zuměla, protože všechno mělo kořeny v radosti v srdci. Jeho obrazy dýchají životem, a i když na nich 
nejsou lidé, zůstávají tam jejich stopy,“ takto popisuje svého otce Josefa Ladu jeho dcera Alena 
v knížce Můj táta Josef Lada vydané k jeho nedožitým pětasedmdesátinám. 

Pojďte se projít jeho rodným krajem, jenž mu byl inspirací k obrazům, které skoro každý z nás 
zná z vánočních pohledů a o němž možná ani netuší, že je „hned za rohem“.

Putování začne ranní mší v Hrusicích v kostele sv. Václava. Následně proběhne prohlídka pa-
mátníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové. Po obědě v místní hospodě se vyrazí k zřícenině 
hradu Zlenice, tzv. Hlásce, odkud se bude dále pokračovat po červené značce přes řeku Sázavu 
a dále po zelené na hradiště Lštění, slovanské výšinné opevnění, o němž se zmiňuje již Kosmas. 
Zde v kostele sv. Klimenta bude putování ukončeno. Celá trasa měří cca 12 km.

Sraz je v neděli 19. ledna 2020 v 8.45 na Hlavním nádraží v Praze (před čD centrem – prodejna 
jízdenek). Vlak Os 2525 do Mirošovic u Prahy (cílová stanice Benešov) odjíždí v 9.05. Předpokládaný 
návrat do Prahy je kolem 19.00.

Prosíme, hlaste se do pátku 17. ledna 2020 (včetně) na emailu: spolekcesta@email.cz
Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová

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, bohoslužebné 
potřeby, květiny, údržba, úklid, telefony…). Vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, 
školské a pastorační programy arcidiecéze. Nedělní sbírky tvoří již 19 % našich příjmů, děkujeme! 

darY 
Údaje o výši darů za rok 2019 budou k dispozici až v průběhu ledna, děkujeme! Výroční zprávy 
naleznete na našich webových stránkách v sekci „Podpořte nás“.
Přispět můžete na farní účet: 1933882329/0800. česká spořitelna, a. s.
Příspěvky budou použity na:
• Běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina, světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba, tele-

fony…) – variabilní symbol 1111,
• exercicie a duchovní cvičení v Kolíně – variabilní symbol 2222,
• kurz Základy víry – 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 vybírá-
ním sbírek nebo nesením darů při mši svaté, o Vánocích se stavbou betléma a zdobením stromů; 
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případně jako dobrovolníci během Noci kostelů nebo jako brigádníci či hlídači na Výstavách a in-
tervencích, dále jako služba v knihovně. 

Zájemci nechť se hlásí na farním mailu info@farnostsalvator.cz

sledUJte nás: Fb: facebook.com/Akademicka.farnost.Praha
 insta: instagram.com/akademicka_farnost
 Youtube: youtube.com/user/salvatorskafarnost

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 8. a 22. ledna 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

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 každé úterý od 17.30 hodin v prostorách Národní knihovny, během ce-
lého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému období. Sbormistryní je 
Josefína Nedbalová. 

V úterý 7. ledna doprovodí Schola mši v 18.00, mší Missa Pastoralis in C (J. J. Ryba) a mší Ra-
dujme se (Z. Lukáš). 
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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 jejích 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

Sportovní klub Lazar naleznete v tělocvičně ZŠ v Umělecké ulici 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 sou-
bor 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: Út 19.00–19.30 a neděle, při kterých se koná Kafe po mši (viz kalendář na webo-
vých stránkách farnosti). Děkujeme našim knihovníkům Jasmíně Ledecké, Márii Bridové a Fran-
tiškovi Lorencovi za jejich službu v knihovně! Prosíme o vracení vypůjčených knih!

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 posezení 
s přáteli v Družinském sále. 
V případě dotazů pište 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. 
13. ledna Filmový PoVyk
27. ledna Cestovatelský PoVyK (host ondřej ševčík)
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Úterní sPoleČenství Útes

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 se od stresu formou různých her. 
Scházíme se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2 v úterý 7. a 21. ledna od 19.00.
Ples vkh Praha 14. února od 19.00, KZ Domovina. 

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 přihlaste 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).

vYšlo novÉ Číslo revUe UniversUm
Rádi bychom vás informovali, že vyšlo nové číslo revue Universum, vydávané českou křesťanskou 
akademií. K zakoupení je v našem kostele.
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SALVáTORSKá DUCHOVNí CVIčENí V KOLíNĚ
Níže uvádíme zatím poslední vypsané kurzy na zimu a jaro. Všechny zde uvedené kurzy se konají 
v kolínském klášteře, který používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. 
Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. 
Adresa: Kutnohorská 26, Kolín
Přihlásit se na kurzy duchovních cvičení můžete přes formulář na 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 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 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 mini-exercicie (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.

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 praktic-
ký intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. Modlitba srdce či Ježíšova  
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modlitba). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení praxe modlitby. Společná me-
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. 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.

AKCE NA KARMELU EDITH STEIN 

co nabíZí karmel v lednU

15. ledna Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky: oblak nevědění; 
v 18 hodin slavíme eucharistii

25. ledna
9.00 – 14.00 

setkání žen na karmelu se společným čtením karmelských textů, 
kontemplací, sdílením a obědem

27. ledna
20.00 Výstava fotek Fotobraní – Fotoklub třináctá komora

bližší informace a přihlášky u sestry ireny, e-mail: karmelitky@gmail.com, tel.: 732 708 595
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 – LEDEN 2020
bohoslUžbY a dUchovní servis

Neděle 14.00 a 20.00 Mše sv. 

Úterý
18.00 Mše sv. 

19.00–20.30 Duchovní pohotovost (P. M. Orko Vácha, farní kancelář) 

čtvrtek 19.15 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 webové stránky) 

čtvrtek
17.00–18.30 Modlitba usebrání (Centering prayer) 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)

leden 2020

St 1. 1. 14.00 Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny Marie, celebruje Mons. Tomáš Halík. 
Prohlídka betléma před a po mši sv. 

Út 7. 1. 18.00 Mši sv. doprovodí Salvátorská schola, Missa Pastoralis in C (J. J. Ryba)  
a mše Radujme se (Z. Lukáš), celebruje P. P. Vacík

So 11. 1. 18.30 Benefiční koncert Salvátorské scholy (pro Společnost E)
Ne 12. 1. 14.00 Svátek Křtu Páně. Mše sv. se křtem dětí, celebruje Mons. Tomáš Halík
Ne 19. 1. 20.00 Mše sv. se vzpomínkou na Jana Palacha, celebruje Mons. Tomáš Halík
St 15. 1. 19.00 Film a spiritualita: Bílý bílý den, Městská knihovna

Ne 19. 1. Výlet spolku Cesta – krajem Josefa Lady
Ne 26. 1. 21.00 Kafe po mši

výhledově (Únor 2020)

St 26. 2. 

18.00 Popelec umělců

19.00 Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. Tomáš Halík

20.15 Uvedení umělecké intervence 
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