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Vážení a milí,

sobotou 1. února vstupujeme do třicátého roku znovuobnovené akademické pastorace u Nejsvě-
tějšího Salvátora. V tomto roce bychom si chtěli s vděčností připomenout, co jsme sami dostali, na 
co jsme navázali a na čem se všichni společně podílíme. Poslouží nám k tomu i následující malé 
shrnutí, ne-li rovnou programové prohlášení. Hlavní oslavy soustředíme do teplejších měsíců, kon-
krétně na letniční neděli 31. května, kdy se ve slavnostní promění odpolední i večerní mše, mezi něž 
vetkneme přátelské setkání a občerstvení. Salvátorská schola si také připomíná svých třicet let, a to 
slavnostním koncertem již v sobotu 25. dubna. Ve spolupráci s archeologickým ústavem a Janem 
Havrdou chystáme výstavu, věnovanou historii našeho kostela, chrámové ochozy by měly hostit 
výstavu fotografií z farní současnosti a možná nás čekají i další překvapení. A aby bylo v našem 
kostele opět slyšet skutečně každé slovo, chystáme po třiceti letech kompletní obnovu ozvučení. 
Vlastně by se dalo říci, že vše, co budeme po celý rok počínaje 1. únorem ve farnosti dělat, bude 
součástí tohoto díkůvzdání, každý krok, vzetí za kliku kostela, každá káva ve farníkově hrnečku při 
Kafi po mši bude ad maiorem Dei gloriam. Protože jestli něco my katolíci opravdu umíme, pak je to 
slavit. Jenom si občas musíme dávat pozor, abychom při vší té šlehačce a cukru v kávě neztratili 
ze zřetele jedno významné Ježíšovo evangelijní poselství, tak jak je čteme během páté neděle 
v mezidobí: „Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?“ (Mt 5,13). Budeme 
se tedy i nadále snažit (nejen v tomto roce) být tou byť malou, ale dobrou špetkou soli.

 Martin Staněk

30 let oBNoVeNé AkAdeMické PAStorAce
Po desetiletích, kdy byla komunistickým režimem přerušena duchovní správa pro studenty, došlo 
k 1. únoru 1990 při kostele Nejsvětějšího Salvátora k její obnově. Jejím prvním duchovním se stal 
tomáš Halík.

obnovená univerzitní pastorace v pražském klementinu navázala na staletí trvající akademic-
ko-duchovní přítomnost nejprve řádu dominikánů a jejich vzdělávacích institucí, později slav-
né jezuitské koleje, též karlo-Ferdinandovy univerzity a dalších institucí. Po druhé světové válce 
v kostele Nejsvětějšího Salvátora krátce působila Česká liga akademická v čele s P. Alexandrem 
Heidlerem a dalšími spolupracovníky, například otou Mádrem, Antonínem Mandlem, Josefem 
Zvěřinou a dalšími. Její činnost ukončil až únorový komunistický puč.

duchovní správa pro studenty se po čtrnácti letech v roce 2004 stala Akademickou farností ja-
kožto první personální farností s církevní jurisdikcí nad studenty, učiteli a zaměstnanci pražských 
vysokých škol. Za třicet let se pod vedením Mons. tomáše Halíka na místech kaplanů vystřídalo 
více kněží. od roku 2007 ve studentské pastoraci u Salvátora působí P. Marek orko Vácha, od roku 
2011 P. Petr Vacík SJ, donedávna též P. Jan regner SJ. Aktivity, pastoraci a provoz farnosti od roku 
2002 koordinuje Martin Staněk. Farnost úzce spolupracuje s řádem jezuitů a se sestrami karme-
litkami sv. terezie z Florencie. dlouhodobě je také spjata s Vysokoškolským katolickým hnutím 
(VkH Praha), jež u Nejsvětějšího Salvátora vznikalo. Akademický kostel má od roku 1990 také svoji 
scholu a další spolky. 
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Pražská akademická farnost během let vybudovala několik pilířů své činnosti:

1. Pastorace a duchovní kultivace akademického prostředí. Přispívá k ní jak svátostnou a kaza-
telskou činností v samotném kostele, tak i aktivitou na univerzitách. Mons. tomáš Halík i P. Marek 
orko Vácha působí na Univerzitě karlově, vydávají odbornou i duchovní literaturu, vystupují 
ve veřejných médiích. Nejbližší laičtí spolupracovníci aktivně působí a publikují v teologických 
oborech. Akademická farnost pořádá přednášky, debaty a setkání s hosty z řad akademiků 
i umělců. dlouhodobě také spravuje kvalitní knihovnu, přístupnou široké veřejnosti. Snaží se 
šířit dobré jméno církve v České republice i v zahraničí.

2. Pastorace konvertitů. kurzem Základy víry, tedy přípravou ke křtu či biřmování, prošlo za 
třicet let existence obnovené duchovní péče přes dva a půl tisíce převážně mladých lidí, vyso-
koškoláků. Akademická farnost pořádá intenzivní dvacetiměsíční přípravu ve formě přednášek, 
víkendových setkání i osobního duchovního doprovázení. tým doprovázejících dlouhodobě 
tvoří několik teologicky a pastoračně zkušených spolupracovníků. 

3. Exercicie, duchovní cvičení a doprovázení. Ze spolupráce s jezuity a karmelitkami vznikl v ně-
kdejším jezuitském sídle noviciátu v kolíně exerciční dům, dnes centrum spirituality a duchov-
ních cvičení pod záštitou České křesťanské akademie. ročně pořádá kolem čtyřiceti víkendových 
i vícedenních kurzů, specializuje se na ignaciánské exercicie, křesťanskou meditaci či cvičení 
v kontemplaci a tichu. kolínským domem prošlo za posledních patnáct let několik tisíc exerci-
tantů, většina z nich opakovaně.

4. Dialog víry a umění. Ve spolupráci s centrem teologie a umění pořádá farnost výstavy, debaty 
s umělci a každoroční umělecké intervence v liturgickém prostoru, jež si získaly svoji popularitu 
i v uměleckém prostředí. důraz je kladen také na kvalitní liturgickou hudbu. Při farnosti funguje 
schola, úzce spolupracujeme se souborem barokní hudby, avšak prostor dostává též hudba 
autorská, současná a experimentální. dvěma uměleckými ohnisky jsou po léta Popelec umělců 
a Noc kostelů.

5. Ekumenismus a mezináboženský dialog. Jako součást svého poslání chápala vždy Akade-
mická farnost dialog jak uvnitř křesťanského společenství, tak i mezi náboženskými směry 
a duchovními proudy. Společně s dalšími církvemi, působícími v České republice, pořádá 
ekumenická setkání věnovaná ekologii a zodpovědnosti křesťanů za stvoření. opakovaně se 
reprezentanti farnosti vyjádřili společně se zástupci abrahamovských náboženství, judaismu 
a islámu, k aktuálně významným etickým otázkám. Se zástupci buddhismu se setkávají při 
vzájemném hledání cest ke spirituálnímu růstu. 

6. Solidarita. Jedním z principů každého křesťanského společenství je solidarita s potřebnými. 
V akademické farnosti se každoročně vybírají finanční prostředky na nejrůznější účely, pořádají 
se benefiční koncerty, spolupracovníci, studenti a farníci pracují jako dobrovolníci v nejrůzněj-
ších neziskových projektech. Jako důležitá témata kromě sociální solidarity vnímáme obranu 
etických principů, zejména v souvislosti s ochranou života na obou jeho koncích, uznání dů-
stojnosti žen v církvi a solidaritu s pronásledovanými. Podporujeme též výzvu papeže Františka 
k odpovědnosti za životní prostředí. 

Římskokatolická akademická farnost je otevřeným společenstvím křesťanů nejen z akademického 
prostředí, které bere vážně poselství evangelia, chce prohlubovat svoji spiritualitu a být nablízku 
těm, kdo hledají vzácné životní hodnoty. 
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dĚkUJeMe!
Na benefičním koncertu Salvátorské scholy v sobotu 11. ledna 2020 se na neziskovou organizaci 
Společnost e vybralo 9 303 kč. Salvátorské schole, sbormistryni Josefíně Nedbalové a všem dár-
cům ze srdce děkujeme!

AktUAlitY
TOMÁŠ HALÍK PŘEVEZME PROFESURU NA UNIVERZITĚ V USA
Mons. tomáš Halík bude v době od 26. ledna do 25. února přednášet ve Spojených státech ame-
rických, a to na Boston college. 

Americká jezuitská univerzita Boston college založila před několika lety na své teologické fakul-
tě profesorské místo (tzv. duffy chair in Global christianity), které je každý rok obsazeno jedním 
teologem z jednoho kontinentu. Podle regulí má univerzitou vybraný „internationally recognized 
scholar“ přednést na počátku kalendářního roku „sérii pěti veřejných přednášek, zaměřených 
na aktuální teologické výzvy daného kontinentu; nemají pouze informovat o stavu teologického 
bádání na daném kontinentu, nýbrž především nastolit nové otázky a nabídnout nové vhledy pro 
teologické uvažování v Severní Americe a ve světě“. Přednášky jsou následně knižně publikovány 
v USA, případně v dalších zemích. letos tuto katedru převezme profesor tomáš Halík z karlovy 
univerzity. 
tomáš Halík nazval sérii pěti přednášek „křesťanství v evropě. Hledání identity v postreligiózní 
a postsekulární době“. Jejich témata jsou následující:
1)  Poslání veřejné teologie: číst znamení doby („Kairologie“ jako teologická hermeneutika soudobé 

kultury),
2)  Návrat nebo proměna náboženství? (Je postmoderní doba postsekulární?), 
3)  Východ a Západ: dvojí zkušenost evropského křesťanství („Tvrdá“ a „měkká“ sekularizace),
4)  identita křesťanství v proměnách dějin (Dějiny víry jako „ressurectio continua“),
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5)  objevit nové dimenze katolicity a ekumény (Destruktivní či terapeutická podoba náboženství? 
Diagnostická, preventivní, terapeutická a rehabilitační role společenství víry).

Podle tomáše Halíka je sekularizace důležitou, nikoliv však konečnou fází dějin náboženství; 
sekularizace jako důsledek změny společensko-kulturního kontextu přinesla spíše než oslabení 
hlubokou transformaci společenské role náboženství. 

Posílila se politická role náboženství jako nositele ohrožené skupinové identity a rovněž role spi-
rituality jako hledání osobní identity a životního zakotvení. Vztah náboženství a politiky už nelze 
vnímat pouze optikou vztahu církve a státu, protože církve ztratily monopol na náboženství a ná-
rodní státy monopol na politiku. 

teologie osvobození se zaměřila na situaci lidí na okraji společnosti; avšak také zkušenost lidí 
na okraji či za hranicemi náboženských institucí je „locus theologicus“. lidi dnes nelze jednoduše 
dělit na věřící a nevěřící – obě skupiny jsou uvnitř pestré a oba postoje se prolínají.  

dějinné zkušenosti pozdní moderny otřásly nejen tradičním náboženstvím, ale i sekulárním hu-
manismem; je třeba budovat „solidaritu otřesených“ (Patočka). Budoucnost církví závisí na schop-
nosti vyjít za stávající institucionální i mentální hranice a solidárně, bez proselytismu doprovázet 
„hledající“ a učit se i od nich. 

Je třeba rozvinout vizi papeže Františka – vizi „církve jako polní nemocnice“. Součástí teologie 
má být „kairologie“ – teologická hermeneutika proměn v kultuře a společnosti a rovněž vytváření 
„imunitního systému“ vůči populismu a zneužívání náboženství; součástí pastorace má také být 
terapie traumat a jizev osobní i dějinné minulosti.

teologicky viděno, krize víry a církve a permanentní úsilí o reformu jsou účastí na pokračujícím 
tajemství velikonočního dramatu smrti a Vzkříšení, které je srdcem křesťanství. Ze současné krize 
evropského křesťanství mohou vzejít překvapivě nové podoby křesťanství: budoucnost přinese 
více různých podob, jak být křesťanem.

MAREK ORKO VÁCHA NA EXPEDICI
V termínu 26. ledna – 23. února bude Marek orko Vácha na expedici v Jižní Americe. Po tu dobu 
nebude probíhat úterní duchovní pohotovost a nebude přítomen ani na čtvrteční zpovídání. 

CO SE DĚJE KOLEM KOLÍNSKÉHO KLÁŠTERA? 
Máme pro vás dobrou zprávu! 
Záštity nad kolínským klášterem se ujala Česká křesťanská akademie. Na Valné hromadě 18. led-
na ustavila Sekci pro křesťanskou spiritualitu, která bude sloužit jako programové, odborné 
a morální zajištění kolínského kláštera do budoucna. klášter bude nazýván Centrum spirituality 
a duchovních cvičení. 
ČkA zaštítila také vznikající Asociaci duchovně doprovázejících a důležité živé Centrum křes-
ťanské spirituality a duchovních cvičení. 

Pro více informací http://bit.ly/klasterkolin. dále v sekci Salvátorská duchovní cvičení uvádíme 
zatím poslední vypsané kurzy na zimu a jaro. V průběhu února budou na stránkách kláštera 
www.kolinskyklaster.org vypsány nové kurzy na léto a podzim. 

ZMĚNA ČASU ADORACÍ 
Již od prosince 2019 se změnil počátek čtvrtečních adorací, a to z 19.00 na 19.15. ke změně jsme 
se rozhodli z důvodu souběžně probíhajících koncertů v kostele. Za pochopení předem děkujeme!
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NOVÁ FARNÍ ASISTENTKA
Od 1. února jsme na palubě farnosti přivítali novou farní asistentku. Jmenuje se Sandra krupičková, 
vystudovala ČZU, v současné době studuje na VoŠ Jabok, má zkušenosti z oblasti Pr a fundrai-
singu. Bude vám k dispozici v záležitostech administrativy, koordinace farních aktivit a dobro-
volníků, povede matriky, bude mít na starosti farní zpravodaj a mnoho dalšího. Vše na obvyklém 
e-mailu info@farnostsalvator.cz nebo telefonu 222 221 339. Přejeme Sandře, aby se jí s námi na 
salvátorské palubě líbilo.

tímto zároveň chceme poděkovat Veronice Mynaříkové za možná krátkou, ale skvělou spolu-
práci a přejeme jí krásné prožití mateřské dovolené plné pohody.

co NáS Čeká

FILM A SPIRITUALITA: MALÉ ŽENY
Malé ženy (Little Woman, USA 2019, Greta Gerwig, anglicky s čes. tit., 135 min.)
Nejnovější adaptace románu louisy May Alcottové, příběhu sester Marchových – čtyř mladých žen, 
z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého. Po divácky i kriticky úspěšném snímku Lady 
Bird (2017), pod kterým byla Greta Gerwig podepsána jako scenáristka i režisérka, přichází tato 
nadaná filmařka a herečka s vlastním přepisem slavného a již několikrát zfilmovaného literárního 
díla. Snímek o lásce, naději a nezdolné víře v život. Hrají Saoirse ronan, emma Watson, laura dern, 
timothée chalamet, louis Garrel, chris cooper, Meryl Streep a další.
Uvádí Mgr. lukáš Jirsa, Ph.d.
Středa 5. února v 19.00, Městská knihovna, Velký sál.
Vstupné 120 kč, studenti a senioři 110 kč. 

VÝLET SPOLKU CESTA – PUTOVÁNÍ PO KOLÍNSKU S NÁVŠTĚVOU ZÁMKU RADIM 
Putování začne v obci Pečky, odkud se bude pokračovat po zelené značce do radimi. kousek za 
dobřichovem se nachází žárové pohřebiště Pičhora, pocházející z raně římského období. V radimi 
proběhne prohlídka stejnojmenného zámku. Jde o venkovské sídlo střední šlechty s ojedinělou 
architekturou saské renesance, která se dochovala v původním stavu, nezasaženém třicetiletou 
válkou ani barokizací. Po prohlídce zámku a občerstvení v zámecké kavárně budeme pokračovat 
dále po zelené značce do klášterní Skalice. cesta povede obcí Vrbčany, kde stávalo slovanské 
hradiště z mladší doby hradištní. kolem kostela sv. Václava je dodnes zachován okrouhlý val s pří-
kopem, jeho stáří však není zatím známé. V klášterní Skalici se nacházel cisterciácký klášter, který 
byl založen roku 1357. Nejvýznamnější a nejimpozantnější stavbou byl chrám Milostné Panny Ma-
rie, který měl svou velikostí a krásou konkurovat Svatovítské katedrále i sedleckému klášternímu 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Z kláštera se dodnes bohužel dochoval pouze 10 metrů vysoký 
a 4 m široký gotický pilíř. Z klášterní Skalice putování povede do kouřimi, kde výlet zakončíme. 
celá trasa měří cca 18,5 km.
Sraz je v sobotu 15. února v 8.40 na Masarykově nádraží v Praze u prodejen jízdenek.
Vlak os 9321 do Peček (cílová stanice kolín) odjíždí v 9.00. 
Předpokládaný návrat do Prahy je kolem 19.00.
Prosíme, hlaste se do čtvrtka 13. února (včetně) na emailu: spolekcesta@email.cz.

 Za výletní spolek Cesta Larisa Jurkivová a Lucie Melounová
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KONCERT ACOUSTIC CELEBRO
V neděli 16. února po večerní mši od 21.00 vás zveme do sakristie na koncert kapely Acoustic 
celebro. ta se představí ve složení: tadeáš Mesany (kontrabas), Milan tomeš (kytara, zpěv), lucie 
krupičková (cajon). Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni!

kapela AcoUStic celeBro vznikla na jaře 2004 z popudu Milana tomeše a dalších osm let pu-
tovala převážně po pražských klubech. Její jarní nádech se posouvá dál v roce 2012, kdy přichází 
velmi hudebně talentovaná lucie (perkuse). Při nahrávání ve studiu jsou též přizváni další hudební 
přátelé na housle a druhou kytaru. Hudebně by se kapela dala zařadit jako pop-folk s přídavky 
rocku, vzory jim vždy byli Woody Guthrie, Bob dylan či raní U2. 

V sakristii našeho kostela se kapela nepředstavuje poprvé, její členové působili v minulosti 
různými způsoby i v naší farnosti.

KOBLIHA PO MŠI 
V neděli 23. února po večerní mši sv. (cca ve 21.00) vás zveme k přátelskému Masopustnímu Kafi 
po mši s koblihou. koblihy z domácí kuchyně (či z lidlu) vítány. 

Popeleční středa 26. února 
XXV. POPELEC UMĚLCů 

Popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kos-
tele Nejsvětějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici 
vzniklou před sto lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. 
také u nás je Popelec umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, 
k meditativnímu zastavení a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná 
na Popeleční středu, kterou začíná postní doba.

17.30 Reynek / Slova a obrazy z Petrkova. Scénická meditace lucie trmíkové, Martina dohnala 
a Bohdana Holomíčka v režii Jana Nebeského.
koná se v sakristii. Vstup z nádvoří klementina od 17.10.

Reynek / Slova a obrazy z Petrkova
tato poetická performance divadelního spolku Jedl, propojující slovo, hudbu a obraz, 
vznikla z čistého přátelství.
Bohdan Holomíček – dokumentární fotograf, věrně zachycoval chvíle v Petrkově při jeho 
návštěvách. Všechny portréty i grafiky při představení jsou zachycené jeho okem.
lucie trmíková – herečka a scenáristka, byla taktéž vítaným hostem v Petrkově, a to 
společně se svým manželem, režisérem Janem Nebeským. otevírá reynkův svět slovem 
a písněmi.
Martin dohnal – skladatel, herec, dramaturg a klavírista se stará o hudební doprovod 
s dramatickou esencí.
S verši Bohuslava reynka se v této performanci snoubí a proplétají úryvky z proroka izaiáše, 
Písně písní či texty velkého českého prozaika a reynkova současníka Jana Čepa.
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19.00 Mše sv. s udílením popelce v kostele Nejsv. Salvátora. 
celebruje a promluví Mons. tomáš Halík. 
Na varhany doprovodí robert Hugo.

20.30 Uvedení postní intervence Josefa Pleskota.
Společně s autorem promluví kurátor Norbert Schmidt.

Postní intervence Josefa Pleskota  
V letošním roce do liturgického prostoru kostela vstoupí se svým dílem jeden z nejvýznam-
nějších českých architektů Josef Pleskot. 

Umělecké intervence v akademickém kostele Nejsv. Salvátora v posledních jedenácti 
letech pravidelně doprovázejí postní dobu. Ukazují, že svět víry a svět moderního umění 
nejsou nezávislé entity a inspirují k zamyšlení nad smyslem liturgického prostoru, obrazů, 
slov. také zvolené období liturgického roku – postní doba – takovému promýšlení přeje. 
V minulých letech jsme oslovili významné české umělce (Václava ciglera, Adrienu Šimoto-
vou, Stanislava kolíbala, Patrika Hábla, daniela Pitína, roberta V. Nováka), ale i umělce za-
hraniční (christiana Helwinga či choi Jeonghwu). Jejich současné umělecké vstupy vznikly 
vždy přesně na míru liturgickému prostoru a zároveň jej na přesně určenou dobu proměnily. 
intervence do liturgického prostoru známého univerzitního kostela si za dobu svého trvání 
vydobyly respektované místo v českém uměleckém prostředí a staly se laboratoří tvůrčí 
spolupráce církve a umělců. 

V pořadí XXV. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s centrem teologie 
a umění při ktF Uk. 
Produkce: Martin Staněk
kurátor: Norbert Schmidt
Spolupráce na projektu: Veronika Mynaříková
technická spolupráce: Pavel Šimáček
letošní Popelec a umělecká intervence vznikl za podpory Hlavního města Prahy a Prahy 1.

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství 2020, který je koncipován 
jako společná příprava snoubenců ke svatbě. letos začínáme v pondělí 20. dubna a budeme se 
setkávat pravidelně každé pondělí až do 25. května vždy od 19.30 do 21.00 v sakristii kostela. 

Mezi letošními přednášejícími jsou teolog Marek orko Vácha, psychoterapeut Michal Petr,  
psychoterapeutka Alice derflová a teolog Martin Staněk. 
konkrétně zazní tyto přednášky: Alice derflová: Manželství ve vztahu k rodičům; Michal Petr: dyna-
mika partnerských vztahů; Martin Staněk: Manželství v křesťanské perspektivě; Martin Staněk: Sva-
tební obřad a manželský slib; Marek orko Vácha: Manželství a bioetika; Martin Staněk: Spiritualita 
rodiny. 
Bližší informace na webových stránkách farnosti, on-line přihláška tamtéž. 
dobrovolný příspěvek: 300 kč / pár (na místě v hotovosti, na provoz farnosti).
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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 již 19 % našich příjmů, děkujeme! 

DARY
V roce 2019 jste nás podpořili svými dary ve výši  236 000 kč. děkujeme! 
Přispět můžete na farní účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s. 
• Na běžný chod farnosti (mzdy, úklid, elektřina, světlo a teplo, bohoslužebné potřeby, údržba, 

telefony…) – variabilní symbol 1111,
• na exercicie a duchovní cvičení v kolíně – variabilní symbol 2222,
• na Kurz základů víry – variabilní symbol 3333,
• na nové ozvučení kostela – variabilní symbol 2020.
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 betléma a zdobením stromů; případ-
ně jako dobrovolníci během Noci kostelů nebo jako brigádníci či hlídači na výstavách a intervencích, 
dále jako služba v knihovně. Zájemci nechť se hlásí na farním e-mailu: info@farnostsalvator.cz.

PrAVidelNá SetkáNí
STŘEDEČNÍ 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. 
12. února 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) pro-
bíhá 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 na-
šem kostele od podzimu 1990 
a pravidelně doprovází úterní 
bohoslužby, pořádá benefiční 
koncerty a příležitostně vystu-
puje 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 celého roku zkouší v pra-
videlných cyklech vždy nový repertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína Nedbalová. 
V úterý 11. února doprovodí Schola mši v 18.00, a to výběrem skladeb severských 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
Sportovní klub lazar naleznete v tělocvičně ZŠ v Umělecké ulici 
č. 8 na 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.
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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 inter-
netových stránkách farnosti. 

Výpůjční doba: Út 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! Stále evidujeme dlouhodobě nevrácené výpůjčky. 

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. 
10. února eutanázie (P. Martin Moravec, o.cr.)

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, tentokrát v úterý 4. února od 19.00.
Ples VKH Praha 14. února od 19.00, kZ domovina. 

Postní doprovázení osobní modlitby
individuální doprovázení kněžími a řeholníky v modlitbě. Více informací již brzy na webových 
stránkách a Facebooku VkH Praha.

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. 
Můžete je také dostávat každý týden na e-mail, stačí se přihlásit na propagace@vkhpraha.cz. 
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ČeSká kŘeSŤANSká AkAdeMie 
Česká křesťanská akademie oslavila 30 let svého trvání
Česká křesťanská akademie (ČkA) vznikla jako první nezávislá ekumenická instituce na počát-
ku roku 1990; navázala na činnost křesťanských bytových seminářů v době komunismu. Jejím 
posláním je podporovat dialog mezi církvemi a společností, vnitrocírkevní dialog, ekumenický 
a mezináboženský dialog a rozvoj křesťanských intelektuálních center v regionech. dnes má ČkA 
1110 členů, 68 místních skupin po celé České republice, 11 odborných sekcí a několik kolektivních 
členů (jako je Asociace katolických lékařů, Společnost pro církevní právo, Vysokoškolské katolické 
hnutí apod.)

do čela ČkA byl zvolen v lednu 1990 Josef Zvěřina, teolog a obhájce lidských práv, živý symbol 
intelektuální a morální obrody české katolické církve po druhém vatikánském koncilu. Po jeho 
smrti v létě téhož roku byl prezidentem ČkA zvolen jeho žák tomáš Halík, který ČkA řídí na základě 
opětovných zvolení už bezmála třicet let. Na Valné hromadě v lednu 2020 byli ve svých funkcích 
potvrzeni dva viceprezidenti, evangelický teolog prof. Pavel Hošek a historik doc. Jaroslav Šebek. 
Ředitelkou ČkA je od roku 2013 ilona trnková.
Vedení ČKA shrnuje hlavní aktivity akademie do 7 bodů:
a)  Akademii se podařilo vytvořit po celé republice síť místních skupin, kde dobrovolníci odvádějí 

obětavou práci, zejména organizování přednášek – vedení jednotlivých regionálních center se 
dvakrát ročně scházejí a inspirují.

b)  ČkA řadu let poskytuje představitelům církví vzácnou příležitost diskutovat s předními 
odborníky v úzkém kruhu o palčivých problémech sociálních, ekonomických, přírodo-
vědeckých (např. o genderových studiích a bioetice) i kulturních. Výsledky jsou k dispozici 
v časopise Universum, na Youtube a webových stránkách.

c)  ČkA je nositelkou řady důležitých mezinárodních výzkumných projektů, do nichž jsou zapo-
jeni přední teologové a sociologové z mnoha zemí – za všechny jmenujme analýzu pestré škály 
postojů, které se skrývají za nálepkou „nevěřící“ (projekt Faith and Beliefs of Unbelievers).

d)  ČkA je platformou pro ekumenickou, ale i mezináboženskou spolupráci – iniciativa Společný 
hlas spojuje křesťany, Židy a muslimy v České republice a čerpá zkušenosti z podobných iniciativ 
ve světě.

e)  iniciativa „Emauzský kruh“ spojuje teology, perspektivní představitele církví (např. řehol-
ních společností) a angažované laiky (zejména křesťany v médiích) k promýšlení vize budouc-
nosti křesťanství v naší zemi (stanovení priorit).

f)  ČkA vytvořila platformu pro výměnu zkušeností z různých oblastí kategoriální pastora-
ce (nemocničních, vězeňských, armádních a univerzitních kaplanů), kterou považuje za model 
budoucího působení církví.

g)  ČkA zaštítila vznikající Asociaci duchovně doprovázejících a důležité živé Centrum křes-
ťanské spirituality a duchovních cvičení. Vedení ČkA je přesvědčeno, že české křesťanství 
potřebuje rozvíjet vedle intelektuální a společenské dimenze zejména rozměr kontemplativní.

Na Valné hromadě při příležitosti 30. výročí svého vzniku členové rovněž schválili dopis prezident-
ce Slovenské republiky Zuzaně Čaputové, v níž vyjadřují podporu její výzvě, aby se křesťané 
stavěli proti jazyku nenávisti a usilovali o spojení v rozdělené společnosti. dále odeslali dopis 
prezidentu Německé biskupské konference kardinálu reinhardu Marxovi a prezidentu centrální-
ho výboru německých katolíků prof. thomasi Sternbergovi, v němž vyjádřili hlubokou sympatii 
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a podporu iniciativě katolické církve v Německu „synodální proces“. V dopise stojí: „Současná 
situace v církvi je jistě krizí určitého typu křesťanství, ale zároveň je i kairos pro obnovu církve 
a prohloubení víry.“

V programovém dokumentu ČkA, schváleném na Valné hromadě 18. ledna, se mimo jiné píše: 
„Pamětlivi slov Jana Pavla ii. při jeho první návštěvě Československa se nechceme nostalgicky 
vracet k minulosti, nýbrž chceme budovat chrám svobodné společnosti v síle toho, k čemu křes-
ťané v době pronásledování uzráli. Proto i nadále chceme rozvíjet odkaz osobností, které prošly 
utrpením perzekucí a stali se protagonisty obnovy církev v duchu druhého vatikánského koncilu – 
za všechny jmenujeme Josefa Zvěřinu a otu Mádra. chceme i nadále rozvíjet dva ze tří hlavních 
úkolů, které papež Benedikt XVi. označil za priority církve v Čechách: vzdělání a upřímný dialog 
s agnostiky a duchovně hledajícími. Plně podporujeme reformní snahy papeže Františka, jeho úsilí 
o překonání klerikalismu, posílení synodálního principu, povzbuzení laiků a uznání důstojnosti žen 
v církvi, jeho úsilí o mír a sociální spravedlnost a zodpovědnost za přírodu, celé Boží stvoření. […] 
Podporujeme projevy solidarity s potřebnými, s obětmi válek a bídy, zejména s dětmi. Myslíme 
také na oběti sexuálního a psychologického zneužívání a odmítáme snahy bagatelizovat tyto pro-
blémy v církvi. chceme přispět k tomu, aby  církev podle slov Jana Pavla ii. byla ‚domem ze skla‘.

Uvědomujeme si, že křesťané jsou menšinou v české společnosti, chceme však být tvořivou 
a plodnou menšinou, solí a kvasem. Česká křesťanská akademie proto hledí do budoucnosti s pev-
nou vírou a nadějí.“

doMiNikáNSká 8
MÍSTO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURY PŘI KLÁŠTĚŘE SV. JILJÍ V PRAZE 1
Zveme vás na vzdělávací a kulturní program, který se koná v pražském dominikánském klášteře. 
Aktuální informace o probíhajících akcích naleznete na www.dominikanska8.cz. 
Vstup na jednotlivé akce je buď z ulice Jalovcová 2, nebo Jilská 5. 

 téMĚŘ VYProdáNo
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SAlVátorSká dUcHoVNí cViČeNí V kolíNĚ 
kolínský klášter, zdá se, přestál určité turbulence a pokračuje dál. 
Níže uvádíme zatím poslední vypsané kurzy na zimu a jaro. Nové kurzy na léto a podzim budou 
vypsány v průběhu února na stránkách kláštera www.kolinskyklaster.org.  Více informací 
o dění kolem kláštera naleznete v sekci Aktuality tohoto farního zpravodaje. 
klášter se nachází 40 minut vlakem z Prahy, na adrese kutnohorská 26, kolín.
Přihlášení na kurzy duchovních cvičení probíhá jen 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.

Kurz 330 Ignaciánské mini-exercicie (3 dny)
13.–16. února, 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. února, 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, 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. března, 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.
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Akce NA kArMelU editH SteiN 

CO NABÍZÍ KARMEL V ÚNORU

12. února Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky: Oblak nevědění, 
v 18 hodin slavíme eucharistii. 

17. února 
20.00 Modlitba Ježíšova, přednáší kateřina Bauer

27. února – 
1. března 

Najít svůj střed II. další setkání z cyklu pro mladé ženy od 20 do 35 let, 
které hledají směr své životní cesty. tématem tohoto setkání je touha 
a rozlišování mezi mnoha různými touhami a přáními. Zaměříme se na různé 
druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské 
křehkosti, 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.

celý únor Výstava fotek Fotobraní – Fotoklub Třináctá Komora, bližší informace 
ohledně možnosti prohlídky na: karmelitky@gmail.com.

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 popeleční mše sv. Foto MS



Z kAleNdáŘe FArNoSti – ÚNor 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. Marek orko Vácha, farní kancelář) – 
POZOR! pouze 25. února 

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 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 Koblihy po mši)

ÚNOR 2020

St  5. 2.  19.00 Film a spiritualita: Malé ženy, Městská knihovna

Út 11. 2. 18.00 Mše sv., celebruje P. Petr Vacík SJ, doprovodí Schola výběrem 
severských autorů

So 15. 2. Výlet spolku cesta 
Ne 16. 2. 21.00 koncert Acoustic celebro, sakristie

Ne 23. 2.
14.00 Mše sv., sbírka Svatopetrský haléř
21.00 Masopustní Kafe po mši s koblihou

St 26. 2.  
17.30 Popelec umělců. Reynek / Slova z Petrkova
19.00 Mše sv. s udílením popelce, celebruje Mons. tomáš Halík
20.30 Uvedení postní intervence Josefa Pleskota

VÝHLEDOVĚ (BŘEZEN 2020)

Ne 29. 3.  20.00 Mše sv. Vstup do katechumenátu. celebruje Mons. Václav Malý
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