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

165/říjen               A.D. 2021

Symbolické předání klíčů novému salvátorskému kaplanu P. Samuelovi Prívarovi SJ. 
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Vážení a milí,
na začátek by se slušelo pronést přímluvnou modlitbu: „Milý pane Bože, kéž bys náš nový aka-
demický rok zachovati off-line ráčil! Amen.“

Přesně po roce vychází nové číslo farního zpravodaje, což znamená, že se začátkem akademic-
kého roku se opět pokusíme obnovit mnohé zapomenuté či ztracené, tedy alespoň nalomenou 
třtinu nedolomit a doutnající knot neuhasit. A jistě i vykřesat z těžké, ovšem nenahraditelné 
zkušenosti uplynulých šestnácti měsíců něco nového.

I během pandemie jsme se snažili držet základní pilíře naší farnosti, tedy přípravu k iniciač-
ním svátostem církve a doprovázení nově pokřtěných a biřmovaných, dobrá kázání, promluvy 
a publikace a v neposlední řadě duchovní cvičení, doprovázení a zdravou spiritualitu. Liturgii se 
podařilo v téměř plné síle obnovit již v červnu, a tak věříme, že se spolu s uměleckými aktivitami 
opět tím pilířem stává. 

Za mnohé vděčíme našim dobrodincům, farníkům i vzdáleným příznivcům Akademické far-
nosti, kteří nás nenechali na holičkách a pomohli nám projít obtížnou situací jak ekonomicky, 
tak i modlitbou a další podporou. Všem patří naše velké poděkování. 

A přestože jsme se v lednu neradi loučili s důležitým živým pilířem farnosti, P. Petrem Vací-
kem, podařilo se získat spolupracovníky nové, nejprve P. Ondřeje Salveta coby výpomocného 
duchovního a letos v červenci též opravdového farního vikáře, jezuitského novokněze P. Samuela 
Prívaru, takže nás Hospodin nenechal osiřelé.

Když jsme před pár týdny s farníky putovali po severních Čechách po stopách svaté Zdislavy 
a rytířů johanitů, zvaných špitálníků, mnohokrát jsme slyšeli a četli o špitálech, plných tu zemdle-
ných nevonících poutníků, tu nakažených infekčními chorobami, a o silných povahách, které se 
ve středověku odvažovaly do těchto prostor vstupovat a nemocné ošetřovat. Vybavili se nám 
jistě také současní odvážlivci z nejrůznějších covidových oddělení. 

České slovo špitál však má, jak jistě slyšíte, svůj základ v latinském hospitalitas, to znamená 
pohostinnost nebo také vlídné přijetí hostů (hospes), návštěvníků či cizinců. A tak v duchu bratrů 
špitálníků jeruzalémských, kteří ještě dříve, než se stali i válečníky, poskytovali svůj azyl a přístřeší 
znaveným poutníkům, nechť je i naše farnost takovým špitálem. Tedy místem, kde si můžete 
odpočinout, načerpat síly, občerstvit se, opět se vydat na cestu nebo setrvat o něco déle. To vše 
v duchu zásady: „Všichni jsou pozváni, nikdo není nucen“. 

Vítejte (opět) u Salvátora.
 Martin Staněk
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ROZHOVOR
Rozhovor s P. Samuelem Prívarou SJ, od 1. července novým farním 
vikářem v kostele Nejsvětějšího Salvátora.

 ▶ Milý otče Samueli, odkud do salvátorské farnosti přicházíte?
Po osmi letech strávených v zahraničí se vracím zpátky do Prahy, 
konkrétně do salvátorské farnosti jako farní vikář a ke svatému Ig-
náci jako studentský kaplan zodpovědný za pražské Vysokoškolské 
katolické hnutí. Těch osm let je zároveň doba, po kterou jsem jezuita: 
svou cestu jsem začal noviciátem v Ružomberku, pak jsem pokračo-
val v italském Janově. Filozofii jsem studoval v Mnichově a následně 
teologii v Madridu.

 ▶ Jaké byly klíčové momenty na vaší cestě k víře?
Psychologie říká, že pro víru je nezbytným předpokladem takzva-
ná bazální důvěra, která závisí na vazbě dítěte s rodičem (většinou 
matkou) v prvních měsících jeho života. Zmiňuji to proto, že v dnešní 
době narušených rodin a velkého stresu tento základní předpoklad 
vůbec nebývá naplněn, což má pak zásadní vliv na schopnost důvěry 
a víry v druhé a v Druhého.

Jsem velmi vděčný za to, že jsem tento dar důvěry v dětství dostal. 
Samotná víra se u mě dlouho vyvíjela spíše jako osobní víra v Boha 
bez institucionálních elementů, navíc častěji jako vztah s někým, 
od kterého spíše něco žádám a prosím. Dalo by se tedy říct, že šlo 
o dost jednostranný vztah.

Velký význam pro vývoj zralejší víry, která je dialogická a nejenom 
zahleděná do sebe, měly pro mě osobní a vztahové krize: po prvot-
ním šoku a stáhnutí se do svého já, přišly otázky po smyslu a také 
otevření se Něčemu většímu.

Definitivní zlom přišel při doktorátu. Díky práci a škole jsem měl 
možnost hodně cestovat a vidět svět, jiné kultury, ale také bolesti 
a utrpení tohoto světa. A to byl pro mě takový definitivní budíček, 
impulz, který ty různé otázky, které ve mně už delší dobu rezonovaly, 
spojil s praktickou otázkou, která – jak jsem se dozvěděl později – je 
tak typická pro ignaciánskou spiritualitu, „Co mohu udělat pro Krista 
já“? „Jak mohu vidět a nacházet Boha ve všedním dni, v celé realitě?“ 
A tak jsem se setkal s jezuity.

 ▶ V čem je podle vás dnes křesťanství aktuální?
Aktualita křesťanství závisí pouze na jeho Zdroji. Bez Něho jde o mrtvé náboženství.

My často vidíme problémy Církve – ať už jsou to restituce, sexuální skandály nebo přílišný kon-
zervativismus – jako něco, co údajně svědčí o konci její historické role. Mnoho lidí řekne, „Bůh 
ano“, ale organizované náboženství ne. Ti zbožnější možná sní o „ideálních časech“ prvotní církve. 
Nicméně to je utopie: problémy provázejí církev a náboženství od počátku a vždy tady nějaké 
budou – jenom se mění forma a rozsah.

Samuel Prívara se naro-
dil v roce 1984 v Trenčíně. 
Kariéru hokejisty mu 
v mládí překazilo zranění. 
Vystudoval kybernetiku 
na Českém vysokém učení 
technickém, finanční in-
ženýrství na Vysoké škole 
ekonomické v Praze a ro-
botiku na ETH v Curychu. 
Když cestoval po Jižní 
Americe, spatřil problé-
my chudých zemí a pod 
vlivem tohoto zážitku 
vstoupil do jezuitského 
řádu (2013). Následova-
la osmiletá teologická 
průprava na Slovensku, 
v Itálii, Německu a Špa-
nělsku. Kněžské svěcení 
přijal Samuel Prívara letos 
v létě na Velehradě. Pokud 
věříte v působení novo-
kněžského požehnání, 
můžete o něj otce Samue-
la požádat.
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Pokud věříme, jak učí křesťanství, že svět byl stvořen podle Božího obrazu, všechno, celá realita, 
je stvořena k jeho obrazu, nese v sobě „Boží otisk“ a vyvíjí se směrem k Němu. Člověk a všechno 
stvoření nese v sobě paradox: jsme povoláni k velikosti, k účasti na Božím království, které začíná 
již tady na zemi, ale jsme stvoření konečná a nedokonalá, a tedy chybující.

Člověk je konstitutivně vztahový, a to nejenom vůči Bohu, ale i vůči druhým lidem. Neexistuje 
tedy něco jako čistě „moje víra“, „můj Bůh“, „moje náboženství“ – vždy je tam i rozměr společenství. 
Pokud si toto neuvědomíme a podlehneme iluzi, že víra může být čistě osobní záležitostí, dříve 
nebo později podlehneme sebeklamům a různým iluzím.

Tedy ano, věřím, že křesťanství může i dnes pomoct člověku uvědomit si tu základní pravdu, 
že Bůh je Původcem všeho a všech, že mu na jeho stvoření záleží a není mu lhostejné, že jsme již 
tady na zemi zváni ke vztahu s Ním a prostřednictvím tohoto vztahu můžeme vidět, že jsme všichni 
jedna (více či méně vzdálená) rodina.

 ▶ Jak jste prožíval návštěvu papeže Františka na Slovensku?
Spiritualita papeže Františka je pro mě velmi blízká, protože nám ukazuje, že to nejpodstatnější 
není „co“, ale „jak“. My křesťané jsme mnohokrát uvízli v síti různých pravidel a předpisů a někdy 
jsme z náboženství udělali kodex příkazů a zákazů místo toho, abychom se starali o to podstatné, 
a to je vztah: vztah s Bohem a člověkem.

Papež František ukazuje, že jsme všichni poutníci na cestě, že nejsme a nikdy jsme nebyli spo-
lečenství dokonalých, ale mnohem spíše něco, co nazývá polní nemocnice. Tedy že se nacházíme 
v situaci, kde je skutečně nutné dívat se na to, co je v životě podstatné, abychom pomohli lidem 
k životu a radosti z něho.

A právě v tomto duchu jsem vnímal také jeho návštěvu na Slovensku: jako připomenutí toho, 
že úlohou Církve je pomáhat lidem k opravdové vnitřní svobodě a zralosti, a ne falešné lpění na 
tradicích, příkazech a zákazech. Pro mě to bylo poselství radosti a optimismu, ale zároveň důrazné 
upozornění, že je nejvyšší čas – jak říká slovenská hymna – vzbudit se z minulosti a začít žít opravdu 
to, k čemu křesťany volá Bůh.

 ▶ Jaké jsou vaše profesní plány na tento podzim?
Můj podzim se ponese v duchu dávání duchovních cvičení v Kolíně, doprovázení studentů z VKH 
a služby v salvátorské farnosti. Po mnoha letech strávených na různých univerzitách se na to moc 
těším.

� Za�rozhovor�děkuje�Kateřina�Černá.

AKTUALITY

StáVaJící a noVí SPoluPracoVníci na SalVátorSké Vinici
Od 1. července se po Petru Vacíkovi SJ stal novým farním vikářem taktéž jezuita Samuel Príva-
ra. V gesci bude mít kromě duchovního doprovázení exercicií v Kolínském klášteře též zpovídání  
u Salvátora, občasné mše svaté, doprovázení v Kurzu základů víry, svatby, křty a další. Kontaktovat 
jej můžete na adrese privara@farnostsalvator.cz.

Od 1. září máme po dlouhém roce a půl novou farní asistentku a produkční kateřinu Černou. 
Jejím posláním je informační a administrativní práce, kalendář akcí a produkční agenda. Je tak-
též redaktorkou farního zpravodaje a farních sociálních médií. Skrývá se za e-mailovou adresou  
info@farnostsalvator.cz. Radujeme se ze započaté spolupráce a přejeme jí příjemnou plavbu.
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Na nedělních bohoslužbách a čtvrtečních adoracích se střídají dva kostelníci/sakristáni. K Janu 
Přibáňovi přibyl nový kolega kryštof Hlavnička, momentálně student sbormistrovství na Peda-
gogické fakultě UK. Taktéž jemu přejeme příjemnou službu na palubě farnosti.

Řady našich dlouholetých spolupracovníků však částečně opouští varhanice Eva Bublová, která 
v našem kostele působí již od roku 2004. Od letošního roku vyučuje v oboru hry na varhany na 
Pražské konzervatoři. Za její dlouholetou službu u Salvátora jí patří neskonalý dík a budeme doufat, 
že ji v některých hudebních projektech u Salvátora ještě uslyšíme. 
Zejména pro nově příchozí představujeme i stávající tým Akademické farnosti:

Mons. tomáš Halík – farář (mše svaté, zpovídání, Kurz základů víry, křty dětí),
P. Marek orko Vácha – farní vikář (zpovídání, mše svaté, Kurz základů víry, svatby, křty dětí),
P. Samuel Prívara SJ – farní vikář (zpovídání, mše svaté, Kurz základů víry, svatby, křty dětí, exercicie),
P. ondřej Salvet – výpomocný duchovní (do 30. června 2022),
Martin Staněk – pastorační referent a koordinátor farnosti, Kurz základů víry, příprava  

snoubenců, příprava rodičů ke křtu dětí, duchovní konzultace,
kateřina Černá – farní asistentka administrativa, kalendář a koordinace akcí,
Sr. Denisa Červenková cStF – Kurz základů víry, vedení tichých meditací a víkendových  

exercicií, duchovní doprovázení,
adéla a Petr Muchovi – Kurz základů víry, víkendové rekolekce, duchovní konzultace,
Pavel Šimáček – technický administrátor a správce kostela, příprava úterních mší svatých,
robert Hugo – titulární varhaník a regenschori, koordinátor hudebních akcí,
Soňa kružíková – varhanice,
Jan Přibáň – kostelník, sakristán (nedělní mše svaté),
kryštof Hlavnička – kostelník, sakristán (nedělní mše svaté),
Sylvie Pavlová – ekonomka a účetní farnosti,
Josefína nedbalová – sbormistryně scholy,
norbert Schmidt – architekt a kurátor, koordinace výstav a instalací.

Další zde nejmenovaní: členové ekonomické rady, lektoři, ministranti, žalmisté, vedoucí společen-
ství, floristky, ochotní dobrovolníci, sportovci, knihovníci a jiní.

Kontakty na všechny spolupracovníky na salvátorské vinici naleznete na webových stránkách.

noVá kniHa Marka orko VácHy
Salvátorský kaplan Marek Orko Vácha vydal novou knihu ve svém domovském 
nakladatelství Cesta. Novinku uvádí následující anotace:

„Jestli budeme mít otevřené supermarkety, a nebudeme mít otevřené 
kostely, nač ještě žít? Co by na nás řekli jezuité, ptám se, ti, co přijeli do Gran 
Chaca a založili první reducciones a vydřeli to potem a krví a nechali tam svá 
těla, pohřbená kdoví kde v bažinách, nebo ti z Quebeku, sevřeni mezi Huróny 
a Irokézy?“

Označení Wakan Tanka (Velký Duch) je lakotské označení pro posvátné či 
božské, které odpovídá algonkinskému manitou. Publikace Marka O. Váchy je 
k dostání v sakristii.
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FotograFická VýStaVa na PoDPoru rEkonStrukcE cHráMu  
SVatéHo arcHanDěla MicHaEla na PEtříně
Od 15. září 2021 je v prostorách našeho kostela k vidění fotografická výstava Víra�je�silnější�než�
požár. Výstava, která představuje snímky karpatského chrámu na Petříně a života tamní pravo-
slavné farnosti, vznikla na podporu veřejné sbírky magistrátu hl. m. Prahy na rekonstrukci této 
kulturní památky. Požár vypukl 28. října 2020. Pokud chcete přispět na obnovu požárem zničeného 
historického chrámu svatého archanděla Michaela v zahradě Kinských, můžete tak učinit až do 
listopadu 2021 na transparentní účet číslo: 0500089822/0800. 

CO NÁS ČEKÁ
SlaVnoStní MŠE SVatá k zaHáJEní akaDEMickéHo roku
úterý 5. října 18.00
Zveme všechny studenty prvních ročníků, studenty ostatních ročníků, učitele i zaměstnance praž-
ských vysokých škol a všechny přátele a příznivce pražské Akademické farnosti k zahájení nového 
akademického roku, o kterém doufáme, že nám jej dobrotivý Bůh ráčí zachovat. Akademický rok 
2021/2022 zahájíme slavnostní bohoslužbou Veni Creator Spiritus v úterý 5. října v 18.00 v kostele 
Nejsvětějšího Salvátora. Mši svatou celebruje Mons. Tomáš Halík, hudebně doprovodí Salvátorská 
schola. Po mši svaté následuje neformální setkání s hudbou na Studentském nádvoří Klementina. 
Ve vnitřních prostorách včetně kostela stále platí hygienická nařízení, to znamená respirátory 
a dezinfekce rukou. Děkujeme a těšíme se na setkání s vámi.

FilM a SPiritualita – Jednotka intenzivního života
Městská knihovna, čtvrtek 14. října od 19.00
Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemoc-
niční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě 
zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc 
jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými 
pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60–70 % české 
společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“ Režisérka Adéla Komrzý v průběhu 
tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze. 

Promítání v Městské knihovně uvádí Mgr. Lukáš Jirsa, Ph.D.

noČní PěŠí Pouť na SVatou Horu u PříBraMi
Srdečně zveme na již tradiční noční pouť na Svatou Horu. Sraz je v pátek 15. října v 19.06 na ko-
nečné autobusu č. 129 Zbraslav Baně (ze Smíchovského nádraží odjíždí v 18.44). Celá cesta měří 
cca 55 kilometrů a většinou vede po lesních cestách. 

Trasa: Zbraslav Baně – motorest Jíloviště – Černolice – Skalka – Stožec – Kuchyňka – Příbram 
Svatá Hora. 

Tradice této pouti sahá minimálně do padesátých let, kdy se studenti rozhodli putovat v noci, 
aby nebudili pozornost policie. Původní trasa vedla z Jílového u Prahy. Po povodních v roce 2002 
hledala skupina, která tradici poutě převzala, alternativní trasu kvůli uzavřenému mostu ve Ště-
chovicích. Od té doby pouť vede po hřebeni Brd. Pouť se koná za každého počasí, po cestě není 
možnost občerstvení kromě začátku a konce trasy. Přizpůsobte tomu své vybavení. Méně zdatní 
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účastníci mohou odjet dříve posledním autobusem z Řitky (cca čtvrtina trasy) či prvním ranním 
z Dobříše (cca dvě třetiny trasy) zpět do Prahy. Příchod na Svatou horu u Příbrami se očekává 
v dopoledních hodinách, odkud se po tiché meditaci, případně účasti na některé ze mší, účastníci 
odeberou na autobus zpět do Prahy. Více informací na e-mailové adrese: pavelkurka@seznam.cz.

PEtra oulíkoVá: koStEl nEJSVětěJŠíHo SalVátora u karloVa MoStu. koMEntoVaná 
ProHlíDka
neděle 17. října 21.00
Přední odbornice na barokní umění nás po nedělní večerní mši svaté seznámí s uměleckými skvosty 
bývalého jezuitského kostela, dnes sídla Akademické farnosti. Přednáška se koná přímo v kostele 
a je určena nejen účastníkům mše svaté.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. se specializuje na barokní umění v Čechách a v Evropě. Ohniskem 
jejího badatelského zájmu je zejména umění jezuitského řádu a jeho ikonografie. V současné době 
je proděkankou pro studium na Katolické teologické fakultě UK.

tranS organic & ingrEDiEntE – koncErt
nejsvětější Salvátor, sobota 23. října od 20.00 
Nový hudební projekt sourozenců Markéty Schley Reindlové a Tomáše Reindla vytváří neobvyklé 
spojení chrámových varhan s interaktivní elektronikou, indickými bubny tabla a dalšími nástroji. 
Projekt využívá současných možností technologie zpracování zvuku v reálném čase, který mimo 
jiné umožňuje zachycení, „zmražení“ či granulaci zvuku varhan a jeho přetvoření do ambientních 
struktur, které se plynule proměňují a vytvářejí prostorový kontrapunkt k reálnému zvuku z kůru. 
Koncert bude obohacen Gregoriánským chorálem Jiřího Jiruchy a vizuální uměleckou projekcí 
od Bionic. Projekt má za sebou několik úspěšných vystoupení například v Santiniho katedrále 
v Kladrubech či v kostele Svatého Štěpána v německém Bamberku.

Vstupenky je možné zakoupit přímo na místě nebo v předprodeji v síti GoOut.

Koncert Trans Organic.  Foto: František Boris
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kurz záklaDů Víry 2021
V úterý 9. listopadu otevřeme nový dvouletý přípravný Kurz základů víry. Kurz je určen těm, kdo 
byť jen vzdáleně uvažují o přípravě k takzvaným iniciačním svátostem církve, to znamená ke křtu 
a zároveň biřmování (pro dosud nepokřtěné dospělé) nebo pouze k biřmování (pro již pokřtěné 
dospělé, kteří však neprošli náboženskou praxí a jsou tedy de facto konvertité). Kurz je vhodný 
i pro ty, kdo přicházejí z jiných církví. Pro tyto konvertity příprava trvá jeden a půl roku. 

Elektronickou registraci spustíme na prvním setkání. 
Vedle uvedeného programu se i letos otevírá zkrácený půlroční kurz přípravy ke svátosti biřmo-

vání pro dospělé katolíky, kteří jsou již praktikující, tedy pravidelně docházejí ke svátostem. Tito 
zájemci se již nyní mohou registrovat k přípravě na farních webových stránkách, termíny všech 
setkání jsou totožné s první skupinou.
Kurz se koná každé úterý od 19.00 (po mši svaté) v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora (vchod 
kostelem nebo z průjezdu naproti vchodu do Národní knihovny). 
Těší se na vás tým doprovázejících: Mons. Tomáš Halík, P. Samuel Prívara SJ, P. Marek Orko Vácha, 
Martin Staněk, sr. Denisa Červenková CSTF, Adéla Muchová a Petr Mucha.
Obecné informace o kurzu: www.farnostsalvator.cz; info@farnostsalvator.cz, 222 221 339;  
speciální dotazy: Martin Staněk: stanek@farnostsalvator.cz.

PODPOŘTE NÁS
Rádi bychom znovu poděkovali těm, kteří svou štědrostí podpořili naši farnost v obtížné době, kdy 
jsme se ocitli zcela bez příjmů z turistického ruchu (koncerty) i z kostelních sbírek. Na webových 
stránkách na odkazu Podpořte nás naleznete v poslední výroční zprávě podrobnější informace, 
které se týkají pastorace a ekonomické stránky farnosti v době pandemie. 

nEDělní SBírky V koStElE
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, svíčky, květiny, hostie, 
víno, údržba, telefony a další), vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pasto-
rační programy arcidiecéze. 

Dary 
Přispět farnosti na provoz a aktivity můžete na účet: 1933882329/0800. Česká spořitelna, a. s. pod 
variabilním symbolem 1111. Nebo prostřednictvím platformy DARUJME.CZ z našich webových 
stránek: farnostsalvator.cz/podporte-nas. 

Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi vám vystavíme potvrzení. 

Jak PoMoci nEFinanČně? 
V době nezavirované můžete pomoci 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; případně jako dobrovolníci během Noci kostelů nebo jako služba v knihovně. Zájemci 
nechť se hlásí na farním e-mailu: info@farnostsalvator.cz.
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Ze slavnostní mše k zahájení akademického roku 2019/2020.  Foto: Archiv Akademické farnosti Praha
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY

ticHá MEDitacE PokraČuJE
Během měsíce října pokračuje oblíbená tichá medita-
ce zatím v on-line podobě na platformě Zoom, odkaz 
naleznete níže. Od listopadu se pokusíme obnovit 
její bývalou úterní off-line podobu. Podrobnosti včas 
zveřejníme na webových stránkách a ve farním zpra-
vodaji. Děkujeme za pochopení.
https://us06web.zoom.us/j/98775446331?pwd=RUpaa1NYV2FhQWtQdkRIUHk3N1pmdz09
Meeting-ID: 987 7544 6331, Passcode: kont.

kniHoVna
Farní knihovna funguje v říjnu v provizorním režimu, to znamená že knihy je 
možné pouze vracet (vyhlašujeme amnestii a budeme za vrácené knihy velice 
vděční). S počátkem nového Kurzu základů víry, tedy od 9. listopadu, bude 
možné si knihy minimálně každé úterý kolem mše svaté dokonce i půjčovat. 
Těšíme se na nové čtenáře i na vrácené knihy.

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 v prostorách Národní knihovny, během celého roku 
zkouší v pravidelných cyklech vždy nový repertoár k danému období. Sbormistryní je Josefína 
Nedbalová.
Kontakt: josefina.nedbalova@gmail.com, 604 426 055.
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PátEČní ranní cHVály u SalVátora  
(conVEntuS cHoraliS)
Každý pátek se v 7.00 u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, 
proměnlivé společenství k chorální modlitbě ranních chval. 
Její těžiště spočívá v latinsky zpívaných žalmech. Po skonče-
ní (zhruba v 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné 
pro úplné začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlá-
šení. Vstup zadním vchodem přes sakristii z průchodu do 
Klementina.
Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591.

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 a 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.
Pro nově příchozí je třeba přihlásit se předem na e-mailu: fidest@hotmail.co.uk. 

SPortoVní kluB lazar BEtániE
Vysokoškolské katolické hnutí nabízí možnost zaspor-
tovat si v klubu Lazar. Scházíme se každý čtvrtek mezi  
19.00–21.00; v zimě v tělocvičně ZŠ Umělecká v Holešo-
vicích a v létě na Letné. Na programu jsou týmové sporty 
floorbal, basketbal a volejbal, případně i fotbal, v létě hlav-
ně frisbee. Po sportu se může pokračovat třetím poloča-
sem v blízké hospůdce. Více informací na lazar.borec.cz,  
případně napište e-mail: info@lazar.borec.cz.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) je společenstvím vysokoškolských studentů, ale též 
absolventů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. Cílem společenství je poskytnout 
studentům zázemí během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování 
přátelství, vzdělávání a smysluplné využití volného času. 
VKH sídlí v kostele Svatého Ignáce na Karlově náměstí, kde se konají také pravidelné studentské 
mše ve středu od 19.00. Kaplanem VKH je P. Samuel Prívara SJ.
Více informací najdete na stránkách vkhpraha.cz, facebooku a instagramu hnutí.
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KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ, Z. Ú. 

Vznikl transformací exercičního domu, který do roku 2019 provozovali jezuité a na jeho chodu se 
podílela Akademická farnost a sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Centrum nově založila 
Česká křesťanská akademie pod záštitou Mons. Tomáše Halíka. Jeho cílem je pokračovat v zapo-
čatém díle a dále ho rozvíjet. Ředitelem centra se v létě stal Mgr. Oldřich Jirsa.

Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout vážné úsilí 
v rozvoji svého duchovního života. Nachází se na adrese Kutnohorská 26, Kolín. Cesta vlakem 
z Prahy trvá zhruba čtyřicet minut. Program duchovních cvičení a přihlašovací formuláře najdete 
na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

kurz 464 individuální ignaciánské exercicie (6 dní)
27.�září�–�3.�října�2021,�pondělí�18.00�až�neděle�15.00
Tento kurz duchovních cvičení je určen jak pro katolíky s ekumenickým smýšlením, tak i pro účast-
níky z nekatolických církví. Základem k meditaci budou biblické texty. Nebude chybět mlčení 
a možnost individuálního doprovázení nebo účasti na bohoslužbě. Součástí kurzu nebudou před-
nášky, ale jen krátké podněty k osobní meditaci. Duchovní cvičení mohou posloužit k lepšímu 
sebepoznání, kultivaci duchovního života a vnímání Boží přítomnosti. 
Doprovázejí Ivana Noble, Tim Noble, Dagmar Křížková a Petr Havlíček SJ. 
Cena kurzu je 7750 Kč (pro osoby s nízkým příjmem 4.750 Kč). Příplatek za rezervaci jednolůžkového 
pokoje je 3000 Kč (500 Kč/den).

kurz 466 Úvod do kontemplace (3 dny) 
14.–17.�října�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, 
kteří potřebují projít základní zkušeností s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne 
čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Kurz také představuje dostatečnou 
přípravou pro budoucí účast na delších kontemplativních exerciciích. Probíhá v mlčení, s ohledem 
na začátečníky bude režim o něco volnější než na jiných kurzech kontemplativní modlitby. Základ-
ními kameny programu bude společná kontemplativní modlitba, bohoslužba, pobyt v přírodě, 
drobná práce v klášteře a individuální doprovázení.
Doprovázejí P. Jan Regner SJ a terapeut Leoš Zatloukal.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč. Na jednolůžko-
vém pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou poslední volná místa. K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

kurz 467 Víkend mezi duší a duchem (3 dny)
21.–24.�října�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k na-
lezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sebepoznání budou použity nové psycho-
diagnostické metody (například enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad 
výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen 
i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky.
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a terapeut Michal Petr.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 3180 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 4580 Kč. Na jednolůž-
kovém pokoji 6100 Kč. Tento kurz je obsazen a přijímáme náhradníky. 
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kurz 468 kontemplativní exercicie (5 dní)
26.–31.�října�2021,�úterý�18.00�až�neděle�15.00
Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro 
začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby. 
Doprovázejí P. Pavel Pola OCD a M. Hrdý.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 3900 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 6250 Kč. Na jednolůž-
kovém pokoji 8750 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové a tří-
lůžkové pokoje.

kurz 469 Úvod do modlitby a meditace (3 dny)
4.–7.�listopadu�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) přednostně určený těm, kdo mají malou 
nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exer-
cicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších 
duchovních cvičeních. 
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a Adéla Muchová.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč. Na jednolůž-
kovém pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové a tří-
lůžkové pokoje.

kurz 471 kontemplativní exercicie (5 dní)
16.–21.�listopadu�2021,�úterý�18.00�až�neděle�15.00
Klasická verze kontemplativních duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Pro 
začátečníky bude nabídnut zácvik do metody kontemplativní modlitby podle Jana Šedivého. 
Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jana Fojtíčková.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 3900 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 6250 Kč. Na jednolůžko-
vém pokoji 8750 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

kurz 472 advent pro komunitu (3 dny)
25.–28.�listopadu�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Tento prodloužený víkend je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří 
chtějí dobře prožít adventní čas. Nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci a prostor pro 
skupinovou interakci. 
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF, Oldřich Jirsa a Šimon Grimmich.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč. Na jednolůžko-
vém pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

kurz 473 adventní rekolekce (3 dny)
2.–5.�prosince�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Tato adventní rekolekce je vhodná především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontempla-
tivní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). 
Kurz probíhá v mlčení, specialitou tohoto termínu je přídavek praktických cvičení, která napomáhají 
zapojit tělo do kontemplace (jak lépe klečet, sedět a chodit tak, aby to pomáhalo v modlitbě). 
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF Mudr. B. Peloušková.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč. Na jednolůž-
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kovém pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové a tří-
lůžkové pokoje.

kurz 474 adventní ztišení (3 dny)
9.–12.�prosince�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Prodloužený adventní víkend zaměřený na kontemplativní modlitbu pro ty, kteří chtějí prožít 
předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je 
samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru. 
Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 
Doprovázejí jáhen Elva Frouz a J. Hála.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč. Na jednolůžko-
vém pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

kurz 475 adventní rekolekce (3 dny)
16.–19.�prosince�2021,�čtvrtek�18.00�až�neděle�15.00
Tato adventní rekolekce nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu 
a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu 
ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobní-
ho rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. 
Doprovázejí Petr Havlíček SJ a Adéla Muchová.
Ceny kurzu jsou: Na třílůžkovém pokoji 2340 Kč. Na dvoulůžkovém pokoji 3750 Kč. Na jednolůžko-
vém pokoji 5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

ziMní kurzy
kurz 477 ignaciánské exercicie (6 dní) – anglicky
27.�prosince�2021�–�2.�ledna�2022,�pondělí�18.00�až�neděle�15.00
Tento kurz duchovních cvičení je určen pro doprovázející a pokročilé zájemce o ignaciánskou spi-
ritualitu a bude veden v angličtině. Nutná je tedy znalost základní angličtiny, instrukce budou 
podávány v anglickém jazyce, doprovázení bude možné i v češtině.
Doprovázejí Ch. Staab SJ a Samuel Prívara SJ.
Ceny kurzu jsou: Na dvoulůžkovém pokoji 7500 Kč. Na jednolůžkovém pokoji 10 500 Kč. Na tomto 
kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

rolE inStitucí V ČaSE krizE
Emauzy, sobota 23. října od 8.30
Česká křesťanská akademie (ČKA) ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung pořádá ve svém sídle 
v pražských Emauzích konferenci pro veřejnost na téma Role institucí v čase krize. V rámci konfe-
rence proběhne úvodní přednáška prezidenta ČKA Tomáše Halíka a tři panelové diskuse. V nich se 
bude řešit, jak obstály církev, občanský sektor a státní správa v covidové době. Mezi účastníky se 
objeví například ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, občanský aktivista spolku Milion 
chvilek Benjamin Roll nebo vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Více na webových stránkách 
www.krestanskaakademie.cz.
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KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je řeholní společenství sester karmelitek, které žije kontemplativně apoštol-
ským způsobem, který je otevřen těm, kdo chtějí sdílet některé jeho dimenze podle svých možností 
a životního zaměření. S kostelem Nejsvětějšího Salvátora je v současnosti Karmel spojen především 
sestrou Denisou Červenkovou, sestrou Irenou Göbelovou, ale i dvěma italskými sestrami.
Karmel se nachází na Jinonické 22 v Praze 5 – Košířích.
kudy k nám: tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první ulice vlevo 
je Jinonická (za 5 minut chůze jste u domu č. 22).

PraViDElný týDEnní PrograM
Pondělí 19.00 mše svatá + agapé
Předsedá Libor Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan Poříz / Jaroslav Suroviak OCD nebo Prokop Brož. 
Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kávu, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních 
možností domu či štědrosti příchozích.
Dialogy (u) karmelitek
Některé pondělky jsou zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši 
na drobné pohoštění a neformální setkání.
Úterý 20.00–21.00 tichá meditace on-line (prozatím)
Je přístupná na platformě Zoom na adrese:
https://us06web.zoom.us/j/98775446331?pwd=RUpaa1NYV2FhQWtQdkRIUHk3N1pmdz09
Meeting-ID: 987 7544 6331, Passcode: kont.

Středa 18.00 Mše sv. + tichá modlitba
Je možno se připojit už k nešporám, které jsou v 17.30. Eucharistii předsedá Petr Glogar OCD, Jan 
Kofroň a další hosté.
Středa 19.00 Večer duchovní četby: oblak nevědění
Čteme a vedeme dialog nad knihou Oblak�nevědění. Koná se jedenkrát měsíčně.

co naBízí karMEl V říJnu
Pondělí 4. října v 19.00 – po letní pauze obnovujeme pravidelný program na našem Karmelu. 
V 17.30 slavíme na zahradě eucharistii, které předsedá Libor Ovečka SDB, po ní zveme na nefor-
mální setkání (pak každé pondělí Mše na Karmelu od 19.00).

Středa 6. října v 19.00 – Oblak�nevědění. Pokračujeme v četbě klasického díla středověké mystiky. 
(Je možné přijít už v 18.00 na eucharistickou oslavu.)

Sobota 16. října 9.30–14.00 – Ženy na Karmelu. Setkání skupiny žen, které mají rády spiritualitu 
Karmelu. Společné čtení karmelských textů, kontemplace, sdílení a oběd. Bližší informace a při-
hlášky u sestry Marty, email: karmelitky@gmail.com.

Čtvrtek až neděle 28.–31. října – Prodloužený víkend v klášteře. Sesterství, svoboda, modlitba, ra-
dost, služba pro druhé, křehkost, porozumění, rozlišování… Víkend společného života v komunitě 
karmelitek. Pro absolventky kurzů rozlišování i pro další, kdo potřebují získat zkušenost s reálným 
životem v řeholní komunitě. Víkend proběhne v Luké. Bližší informace a přihlášky u sestry Denisy, 
email: karmelitky@gmail.com, tel. 723 588 512.



Z KALENDÁŘE AKADEMICKÉ FARNOSTI – ŘÍJEN 2021

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 
(přítomnost kněží aktualizována na webových stránkách – sakristie).

PraViDElný týDEnní PrograM

Úterý
17.30–19.30 Pravidelná zkouška scholy.

19.00 Kurz základů víry.

Čtvrtek
17.00–18.30 Modlitba usebrání – Centering prayer (krypta).

19.00 Sportovní klub Lazar Betánie (Tělocvična ZŠ Umělecká, Praha 7).

Pátek 07.00 Chorální ranní chvály (vstup sakristií).

DalŠí PrograM na říJEn

  5. 10. Út
18.00 Slavnostní mše sv. na zahájení akademického roku.

Celebruje Mons. Tomáš Halík, doprovodí Salvátorská schola.

19.00 Oslava na Studentském nádvoří s živou hudbou.

14. 10. Čt 19.00 Film a spiritualita: Jednotka�intenzivního�života (Městská knihovna).

15. 10. Pá  Noční pěší pouť z Prahy na Svatou Horu u Příbrami.

17. 10. Ne 21.00 Petra Oulíková: Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětějšího 
Salvátora.

23. 10. So 20.00 Transorganic & Ingrediente. Hudební projekt sourozenců Tomáše 
Reindla a Markéty Schley Reindlové (varhany, elektronika, projekce).

24. 10. Ne 14.00 Sbírka na misijní činnost církve.

VýHlEDoVě

2. 11. Út 18.00 Bohoslužba za zemřelé. Celebruje Mons. Tomáš Halík.
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