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Z velikonoční vigilie v roce 2019. Foto: Petr Neubert
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Vážení a milí,

stojíme téměř na prahu Svatého týdne, v němž se ponoříme do událostí, jež jsou největším z oněch 
„velkých vyprávění“, která konstituují celé civilizace. Příběh Ježíše z Nazareta, syna Mariina, nese 
svoje klíčové poselství v paradoxu, který ne všichni dobře pochopili. Je to paradox síly ve slabosti, 
paradox kříže, ticha Velkého pátku, ale to vše jen ve spojení s úžasem nad prolomením neprolo-
mitelné pečeti smrti, nad pozoruhodně tichým nedělním ránem. Žádné ohňostroje, ale ani žádný 
výsměch pronásledovatelům nebo plameny a síra na ty, kdo neuvěřili. Jen otázka k zarmoucené 
Magdaleně: „Koho hledáš?“ Parafrázovaně řečeno – „takhle sis to představovala?“ Magdalena 
možná ano, Jidáš nebo snad i Petr by v tu chvíli možná byli vděčnější za ty polnice, nebeské vojsko 
a pokořené nepřátele. 

Když z velkého vyprávění zmizí klíčový paradox, tak jak funguje například v iniciačních rituá-
lech, kdy člověk musí nejprve sestoupit, zažít nějaké utrpení, bolest, ponořit se do vody, do sebe, 
odloučit se, aby se mohl vrátit proměněný, zůstává tu jen pahýl jakéhosi hrdinského mýtu. 

Ježíš z tohoto pohledu selhal, pravdu má Jidáš – tohle vojsko beze zbraní žádnou válku nevy-
hraje. Daleko použitelnější je ten válčící Bůh, který dá všem co proto a navíc – na jeho straně je 
vždy pravda, absolutní pravda, která nestrpí žádnou odchylku.

Odstraňme z Velikonoc drama Velkého pátku, ponechme jen slavné vítězství, přidejme trochu 
apokalypsy, vyvoleného národa a můžeme v klidu žehnat atomovým zbraním. Svatého Serafima 
Sarovského, pravoslavnou obdobu našeho Františka z Assisi, pokorného, kontemplativního člo-
věka tak doplnil před lety na těžko uvěřitelném postu patrona nukleárního arzenálu i svatořečený 
Fjodor Ušakov, někdejší námořní admirál. Instrumentalizace náboženství a zneužívání víry coby 
podpory nové ortodoxní nacionalistické ideologie je smutným a nebezpečným příkladem spojení 
moci trůnu a oltáře, jak jsme toho svědky v Rusku zejména v éře vládce Putina a patriarchy Kirilla. 

Pokud chce někdo rozpoutávat svatou válku, křesťanský džihád (navíc proti bratřím a sestrám 
ve víře), a opírat se přitom o Boží požehnání, měl by častěji číst Mariin chvalozpěv Magnificat, 
jak nám jej předkládá Lukášovo evangelium, totiž že Hospodin „mocné svrhl z trůnu a ponížené 
povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou“.

Tajemstvím Velikonoc je totiž celé triduum, třídenní, velký oblouk od bolestí Velkého pátku do 
nedělního rána, kdy je těžký kámen z hrobu odvalen. Odvalen tak lehce,  že to neprobudilo ani 
stráže. Bůh sám sestoupil z trůnu, vstoupil do světa tiše, s úsměvem, s otázkou, kterou pokládá 
kromě Magdaleny i strážím při zatčení v Getsemane a kterou můžeme položit sami sobě: „Koho že 
to vlastně hledáte?“ – „Kým jsem pro vás, jak byste mě nejraději viděli?“ To není příslib trůnů ani 
oltářů, mocných vítězství ani porobení nepřátel, to je pozvání k hledání smyslu. A když po svém 
zmrtvýchvstání prochází Kristus zavřenými dveřmi k ustrašeným apoštolům, jeho první slova ne-
jsou cosi jako: „A teď si to s nimi Světavládce vyřídí, hrr na ně!“ – nýbrž „Pokoj vám“. Myslím, že 
právě toto je poselstvím obzvláště letošních Velikonoc, jež slavíme v době, kdy se v Evropě dost 
setmělo. Svatý Serafim o svůj přidělený blasfemický patronát totiž zcela jistě nestojí.

 Martin Staněk
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ROZHOVOR 
S MARIyí KORyAKINOU

dlouholetou spolupracovnicí 
akademické farnosti
S Mariyí Koryakinou se salvátorští farníci mohou 
setkat na všech větších kostelních akcích, které 
pomáhá organizovat. V současnosti zároveň 
působí jako tlumočnice pro ukrajinské uprchlíky 
v Praze. Požádali jsme jí, aby nám řekla něco 
o sobě a své životní cestě.

 ▶ Mariye, vzpomínala jsi, že tvoji příbuzní 
byli pravoslavní duchovní. Můžeš nám 
prosím říct něco o své rodině?

Můj dědeček z otcovy strany Pavlo Berenda byl 
pravoslavný mnich. Nejdřív se živil jako tiskař 
v klášteře v yezupilu (Jesupoli), a když mu ze-
mřela žena, stal se mnichem. Zmínky o staro-
slověnských knihách, které tiskl, jsem později 
objevila ve Slovanské knihovně. Jsem nejmlad-
ší z pěti dětí, rodiče mi brzy zemřeli, vyrůstala 
jsem v dětských domovech.

 ▶ Jak ses dostala do Čech?

Celý život jsem pracovala v chemické továrně 
ve městě Kaluš, která je dnes součástí firmy  
Lukoil. Po osamostatnění Ukrajiny v roce 1991 
se rozpadla ekonomika, nedostávali jsme mzdy, 
pouze poukázky na jídlo. Zároveň probíhala de-
militarizace. Můj syn, původně vojenský zdra-
votník, odešel z armády, vystudoval teologii na 
Slovensku a dostal místo v Ostravě. Z Ukrajiny jsme odešli v roce 2006. První roky jsem putovala 
po uprchlických táborech, naučila se česky. Začala jsem pracovat u Salvátora a znovu studovat.

 ▶ Můžeš nám říct, jak v současnosti pomáháš ukrajinským uprchlíkům?

Tlumočím dětem a jejich maminkám a babičkám, které přijely do Čech. Mluvím s nimi jejich rod-
nou řečí, což je uklidňuje. Dětem čtu pohádky. Ženám pomáhám zorientovat se v Praze a vyřídit 
potřebné dokumenty. Je to v mém životě nový impulz, který jsem potřebovala. Mohu využít své 
zkušenosti, abych pomohla druhým.

 ▶ Děkujeme za rozhovor.

Já děkuji akademické farnosti a všem, kdo mi celá ta léta pomáhali. Ve farnosti jsem našla azyl, 
materiální i morální podporu. Díky ní se nyní cítím jako svobodný člověk.

Mariya Koryakina (1950) se narodila 
na Ukrajině, ve městě Ivano-Frankivsk. 
Vystudovala Národní technickou univerzitu 
ropy a zemního plynu. Pracovala v továrnách 
na zpracování ropy v ivano-frankivské oblasti. 
V roce 2006 emigrovala do České republiky.  
V Čechách vystudovala východní křesťanství 
na Husitské teologické fakultě.  
 Foto: Martin Staněk
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AKTUALITy

promluvy od salvátora na spotify
Do rodiny farních sociálních sítí se přidal další člen. K farním webovým stránkám, Facebooku, In-
stagramu a kanálu youTube nedávno přibyl podcast promluv Tomáše Halíka a Marka Orko Váchy 
na platformě Spotify. Promluvy jsou audiopodobou nedělních kázání, které s Tomášem Halíkem 
(a již dvakrát i s Markem Orko Váchou) předtáčíme již druhým rokem na každou neděli na farní 
kanál youTube.

Slova na neDěli na Televizi noe
Od března vysílá Televize Noe promluvy ze salvátorského kostela v pořadu Slovo na neděli. Kromě 
Tomáše Halíka si diváci mohli poslechnout také P. Marka Orko Váchu. Slovo na neděli se vysílá 
vždy v sobotu v 19.05.

kniha tomáše halíka Via CruCis
Setkání s Ježíšem na křížové cestě našich životů a našich dějin. Ježíš nás nezve 
na svou cestu kříže proto, abychom ho oplakávali, nýbrž abychom změnili své 
smýšlení a jednání. Chce nám odejmout srdce kamenná a dát nám srdce z masa, 
srdce skutečně lidská, schopná odvahy k lásce. Kniha, kterou vydalo naklada-
telství Paulínky, je k dostání v sakristii.

PODPOŘTE NÁS

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, za rok 2021 navíc ve zvýšené míře. 
Rádi vám vystavíme potvrzení.

JaK PoMoCi neFinanČně?
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. Děkujeme!

PoMoC UKRaJině
Společně s pražskými jezuity od kostela sv. Ignáce jsme se zapojili do pomoci Ukrajině. Jezuité totiž 
disponují funkční síti jezuitských uprchlických center po celém světě (JCR – Jesuit refugee Service).

Pokud byste chtěli pomáhat společně s námi, nabízíme připojit se k dobře organizované iniciativě, 
kterou najdete na stránkách jezuitoudnes.cz/pomahame.
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CO NÁS ČEKÁ

film a spiritualita – Zpráva o Záchraně mrtvého
Městská knihovna, středa 6. dubna od 19.00

Matka se synem sedí u lůžka muže po silné mozkové mrtvici. Oba 
přemýšlí, jak nehybné tělo vrátit do života. Co dělat? Jak s nena-
dálou hraniční situací naložit? Co říkat? Jak přemluvit nejbližšího člověka k probuzení? Vpravdě 
postní film, který vnímavého diváka dovede ke ztišení a zastavení. Zpráva o záchraně mrtvého je 
dokladem schopnosti filmu publikum vtáhnout do svébytné umělecké zkušenosti, jež má mnohé 
společné s duchovním prožitkem. 

Ve spolupráci s Akademickou farností Praha uvádí Lukáš Jirsa. 
Hostem debaty po filmu bude režisér Václav Kadrnka. Vstupné 100 Kč.

víRa nevěříCíCh – PřeDnášKa ToMáše halíKa
Městská knihovna, pondělí 11. dubna od 19.00
Podle posledního sčítání obyvatel ubyla v ČR katolické 
církvi třetina věřících. O čem to vypovídá? Je v dnešní postmoderní 
době možné ještě populaci dělit na „věřící“ a „nevěřící“? V dějinách 
dochází k proměnám vztahu mezi vírou a náboženstvím. Má nená-
boženská víra budoucnost?

Přednáška navazuje na mezinárodní interdisciplinární výzkumný projekt Faith and Beliefs of 
„Unbelivers“, jehož je Tomáš Halík hlavním řešitelem a na jeho knihu Odpoledne křesťanství.

eKUMeniCKá bohoSlUžba Ke Dni zeMě a DebaTa o eKologii
úterý 26. dubna od 18.00 
Již tradiční ekumenickou bohoslužbu ke Dni Země pořádáme ve spolupráci s ekologickou sekcí 
České křesťanské akademie. Celebruje Tomáš Halík, kazatelem bude Dušan Hejbal, emeritní biskup 
Starokatolické církve. Bohoslužbu doprovodí sbor Gabriel.
Debata o klimatu a ekologické zodpovědnosti – 19.00
Po ekumenické bohoslužbě srdečně zveme do sakristie k debatě na ekologické téma s členy ini-
ciativy Nová dohoda. Aktuální informace budou zveřejněny na Facebooku a webových stránkách.

CyKlUS o ManželSTví 
25. dubna – 30. května
I pro letošní rok avizujeme přednášky 
Cyklu o manželství, který je koncipován 
jako společná příprava snoubenců ke 
svatbě, a je tedy určen pouze párům. Po 
dvou on-line ročnících bude kurz opět 
naživo, v sakristii našeho kostela. Začínáme v pondělí 25. dubna, poslední přednáška proběhne  
30. května. Začínat se bude v 18.00, přednáška trvá devadesát minut. Na farních webových strán-
kách se páry mohou registrovat pomocí on-line formuláře. Mezi letošními přednášejícími jsou opět 
Marek Orko Vácha, Michal Petr, Alice Derflová a Martin Staněk. Z přípravy je možné získat certifikát. 
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KURZ ZÁKLADů VíRy
Kalendář radostných událostí v životě katechumenů a biřmovanců 

Na podzim 2021 jsme započali nový kurz přípravy ke křtu a biřmování dospělých. K přípravě ke 
křtu se do konce roku nezávazně přihlásilo neuvěřitelných 108 zájemců, k přípravě na biřmování 
ve zkráceném cyklu je to 21 zájemců a v delším, jedenapůlletém kurzu se k biřmování připravuje 
48 kandidátů. Celkem tedy máme 177 zájemců o iniciační svátosti církve. Ne všichni pochopitelně 
kurz dokončí, ale budeme doufat, že se všichni mohou v naší farnosti cítit jako doma.

Do léta nás čeká:

 ▶ Vstup do katechumenátu pro dosud nepokřtěné 
neděle 24. dubna ve 20.00 s Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem pražským.

 ▶ Biřmování takzvaných rychlých biřmovanců 
neděle 1. května ve 14.00 opět s Mons. Václavem Malým.

 ▶ Vstup mezi kandidáty biřmování (pro takzvané pomalé biřmovance) 
neděle 15. května ve 20.00.

Po první řadě víkendových praktických setkání v Kolíně a na Fortně nás čeká druhá řada v květnu 
a v červnu. Prosíme o modlitbu za všechny, kdo se vydali touto cestou, aby na ní také vytrvali.

SVATý TýDEN A VELIKONOCE 2022 U SALVÁTORA
Velikonoční svátky jsou vrcholem křesťanského liturgického roku. Slavíme v nich Krista, který 
slavně vstal z mrtvých. Bezprostřední přípravou na Velikonoce je takzvaný Svatý týden, který za-
číná Květnou nedělí – památkou na slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Jádrem svatého týdne 
je takzvané triduum (třídenní), ve kterém si zpřítomňujeme Kristovu poslední večeři s apoštoly 
(Zelený čtvrtek), Kristovo zatčení, soud, cestu na Golgotu a smrt na kříži (Velký pátek) a Kristovo 
zmrtvýchvstání o veliké noci (odtud Velikonoce) ze soboty na neděli, ve které křesťané bdí a slaví 
tuto centrální událost víry (vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání). Tutéž radostnou událost slavíme 
i o první velikonoční neděli. Velikonoční doba končí slavností Seslání Ducha svatého (Letnicemi).

KvěTná neDěle  10. dubna
14.00 a 20.00 mše sv. s žehnáním ratolestí, celebruje P. Samuel Prívara SJ (14.00) a Mons. Tomáš 
Halík (20.00).
Začíná se vždy na Studentském nádvoří Klementina na boku kostela, kde proběhne krátká boho-
služba slova a žehnání ratolestí. Poté se průvod přesune do kostela. Na místě evangelia se čtou 
pašije, letos to budou pašije podle Lukáše. Mše sv. probíhá obvyklým způsobem.

zelený ČTvRTeK  14. dubna
18.00–19.30 mše sv. na památku večeře Páně, celebruje Mons. Tomáš Halík.
Bohoslužba začne v kostele, naposledy zazní varhany a Gloria. Svaté přijímání z důvodů stále trva-
jící pandemické situace nemůže být podobojí způsobou. Po mši se odnese Nejsvětější svátost do 
bočního svatostánku. Po krátké přestávce zde bude následovat tradiční adorace s meditativními 
texty z Janova evangelia a zpěvy z Taizé.
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velKý PáTeK  15. dubna
18.00–19.30 velkopáteční obřady s uctíváním kříže, celebruje Mons. Tomáš Halík.
Celá bohoslužba proběhne v kostele, čtou se Janovy pašije, při kterých se sedí, pouze při zmínce 
o smrti Kristově se pokleká. Po přímluvách nastane obřad uctívání kříže (na trojí zvolání – „Hle 
kříž, na kterém umřel Spasitel světa“ – při nesení kříže se odpovídá – „Klaníme se ti, Pane Ježíši 
Kriste“). Při obřadu uctívání kříže se přistupuje nejlépe v pěticích vedle sebe a s ohledem na ostatní 
se jen zcela krátce pokleká. Nekoná se obvyklá eucharistická bohoslužba, ale po modlitbě Otčenáš 
následuje svaté přijímání. 

19.30 velkopáteční oratorium, giacomo Carissimi: regina Ester
Zpívají členové Akademie staré hudby Masarykovy Univerzity, hraje Capella Regia Praha pod ve-
dením Roberta Huga. Vstup volný, koná se v presbytáři kostela.

bílá SoboTa  16. dubna
21.00 mše sv. – velikonoční vigilie slavnosti 
vzkříšení, celebruje Mons. Tomáš Halík.
Začíná se stejně jako na Květnou neděli na stu-
dentském nádvoří Klementina. U vchodu do 
našeho kostela i na nádvoří je možné si vyzved-
nout svíčku (můžete mít vlastní). Na nádvoří 
se světí oheň, od něj se zapaluje velikonoční 
svíce – paškál. Po příchodu se v kostele na tro-
jí zvolání „Světlo Kristovo“ odpovídá „Sláva 
Tobě, Pane“ a dále se pokračuje velikonočním 
chvalozpěvem (Exsultet), po němž následuje 
bohoslužba slova. Čte se devět čtení (sedm ze 
Starého a dvě z Nového zákona). Po sedmém 
čtení opět zazní varhany a zpívá se Gloria. Ná-
sleduje čtení z epištoly, evangelium a kázání. 
Celé shromáždění obnoví své křestní vyznání. 
Letos se nekonají křty dospělých. Eucharistic-
ká bohoslužba probíhá obvyklým způsobem. 
Bohoslužba skončí před půlnocí.

boží hoD veliKonoČní  17. dubna
14.00 a 20.00 mše sv. probíhají obvyklým způsobem. Ve 14.00 budeme křtít děti.

PonDělí veliKonoČní  18. dubna
Nekonají se bohoslužby.

2. neDěle veliKonoČní  24. dubna
20.00 mše sv. se vstupem do katechumenátu. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup 
pražský.

3. neDěle veliKonoČní  1. května
14.00 Mše sv. s biřmováním. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Z velikonoční vigilie. Foto: Martin Staněk
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Autor postní intervence Robert V. Novák, Norbert Schmidt a Martin Staněk nad prototypem nové 
liturgické podoby Evangeliáře. Popeleční středa, 2. března 2022. Foto: Petr Neubert

Kostel Nejsv. Salvátora s transparentem navrženým Robertem V. Novákem. Foto: Petr Neubert
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PRAVIDELNÉ AKTIVITy

salvátorská knihovna
Farní knihovna obsahuje přes tisíc svazků, mezi nimi i soubor knih „salvátorských“ autorů Tomáše 
Halíka a Marka Orko Váchy. Mezi její poklady dále patří publikace z devadesátých let, které už jinde 
neseženete.

Výpůjční doba: úterý 17.30–18.00, 19.00–19.30.
Děkujeme našim knihovníkům Janě Hrdličkové, Jiřímu Soukupovi a Sylvii Křížové za jejich obě-

tavou službu v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.

TiChá MeDiTaCe v KRyPTě a on-line
V březnu byla po covidové pauze obnovena tichá meditace v kryptě. Meditaci vede s. Denisa Červen-
ková. Z krypty se v úterý od 19.15 do 20.15 znovu line vůně kadidla, která jistě přiláká další zájemce. 

Každé úterý od 20.00 zároveň probíhá on-line tichá meditace se sestrami karmelitkami a jejich 
přáteli (učitelem kontemplace Janem Šedivým a dalšími). 

V obou případech nejde o kurzy meditace, ale o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu 
pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Pokud mezi ně dosud nepatříte, nevěšte hlavu a obraťte se 
na sestry (karmelitky@gmail.com) s prosbou o uvedení do modlitby. Odkaz na Zoom a další infor-
mace najdete na našich stránkách v sekci Tichá meditace v kryptě a na karmelitánských stránkách 
cestanahoru.org.

Kurz základů víry na Fortně, mše v sobotu 26. března 2022. Foto: Kateřina Černá



KonTeMPlaTivní MoDliTba (CenTeRing PRayeR)
Každý čtvrtek probíhá v salvátorské kryptě od 16.30 do 18.00 kontemplativní modlitba v pojetí 
trapistického mnicha Thomase Keatinga, označovaná jako centering prayer (modlitba usebrání). 
Podle její propagátorky v Čechách, sestry Teresie Viery Hašanové jde v tomto typu křesťanské 
meditace především o vycentrování, návrat do vlastního středu, v němž přebývá Bůh. V češtině 
vyšly k tématu například tyto knihy: Pozvání k lásce a Otevřená mysl, otevřené srdce (obě Keating) 
nebo Srdce kontemplativní modlitby (Cynthia Bourgeault). Do metody Modlitby usebrání uvádí  
sr. Teresie Hašanová. Modlitbu vede Jarka Juillet. 

Kontakt pro zájemce o uvedení do kontemplativní modlitby: centeringprayerpraha@gmail.com.

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 au-
torů. 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 Šišáková.

Kontakt: josefina.sisakova@gmail.com, 604 426 055.

ranní chvály (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 skončení (zhru-
ba v 8.00) vždy následuje společná snídaně. Vhodné pro úplné 
začátečníky. Možno přijít bez předchozího ohlášení. Vstup zad-
ním vchodem přes sakristii z průchodu do Klementina.

Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591.

VySOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTí
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) je spole-
čenstvím vysokoškolských studentů, ale též absolven-
tů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. 
Cílem společenství je poskytnout studentům zázemí bě-
hem jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchov-
ní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smysluplné 
využití volného času. 
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VKH sídlí v prostorách při kostele sv. Ignáce v Ječné 2, kde se konají také pravidelné studentské 
mše ve středu od 19.00 s možností duchovního rozhovoru nebo zpovědi od 17.00. Využívá také 
prostory Studentského centra v Sabinově 4 na Žižkově. Kaplanem VKH je salvátorský kaplan a ob-
líbený duchovní průvodce P. Samuel Prívara SJ.

pravidelné aktivity

po 19.00 Pondělní vysokoškolský klub (Povyk), 11. dubna, téma Sociální nauka církve: 
rozvoj a ekologie, s P. Samuelem Prívarou SJ, Družinský sál, Ječná 2.

út 7.00 Ranní modlitba s Písmem, každý týden, podkroví, Ječná 2.

út 19.00 Společenství ÚTeS, jednou za čtrnáct dní (12. a 26. dubna).

st

17.00 Možnost duchovního rozhovoru nebo zpovědi, každý týden, místnost 71, 
Ječná 2.

18.30 Modlitba růžence, každý týden, podkroví.

19.00 Studentská mše, každý týden, kostel sv. Ignáce.

čt 19.00 Sportování s lazarem, každý týden tělocvična ZŠ Umělecká nebo Letenská pláň.

čt 19.00 Taneční večery ve Studentském centru, 7. a 21. dubna.

MiMořáDné aKCe
pátek 1. a 8. dubna – křížová cesta na Petříně (sraz v 6.00 na zastávce Pohořelec),
sobota 2. dubna – výlet z cyklu Chodíme s jezuity, Český kras,
pátek 8. dubna – literární session,
čtvrtek 14. dubna – Zelený čtvrtek, pesachová večeře, Družinský sál, Ječná 2,
pátek 29. dubna – ples VKH v kulturním zařízení Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.

KOLíNSKý KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITy A DUCHOVNíCH CVIČENí
Vznikl transformací exercičního domu, kte-
rý do roku 2019 provozovali jezuité a na 
jeho chodu se podílela Akademická farnost 
a sestry karmelitky z Karmelu Edith Steino-
vé. Centrum nově založila Česká křesťanská 
akademie pod záštitou Tomáše Halíka. 
Jeho cílem je pokračovat v započatém díle 
a dále ho rozvíjet. Ředitelem centra se v létě 
2021 stal Oldřich Jirsa.

Kolínský klášter je místo pro ty, kdo hle-
dají prostor pro ztišení a chtějí vyvinout váž-
né 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.
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víkend pro komunitu (2 dny)
1.–3. dubna 2022, pátek 18.00 až neděle 15.00
Tento prodloužený víkend je věnován komunitě kolem našeho kláštera a jejím příznivcům, kteří 
chtějí dobře prožít velikonoční čas. Nabídneme prostor pro ztišení, podněty k meditaci a prostor 
pro skupinovou interakci. 
Doprovázejí s. Denisa Červenková, Eliška Pácaltová a Vojtěch Fejlek. Těšíme se na vás!
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 1560 Kč, na dvoulůžkovém 2500 Kč, na jednolůžkovém  
3500 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

víkend mezi duší a Duchem ii (2 dny)
6.–8. dubna 2022, středa 18.00 až pátek 15.00
Navazující rekolekce základního kurzu mezi duší a Duchem a předpokládá se tedy účast na zá-
kladním kurzu. Prohloubení dalšího sebepoznání osobnosti, ke kterému budou použity nové 
psychodiagnostické metody (např. enneagram). 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 2340 Kč, na dvoulůžkovém 3750 Kč, na jednolůžkovém  
5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové pokoje.

velikonoční kontemplativní exercicie podle Franze Jalicse (6 dní)
12.–18. dubna 2022, úterý 18.00 až pondělí 15.00
Praktický i teoretický kurz kontemplativní modlitby podle France Jalicse pro všechny zájemce 
o kontemplativní modlitbu. Součástí kurzu je nabídka individuálního doprovázení a zácvik do 
metody. Výhodou, ale ne podmínkou je absolvování některého z úvodních kurzů do kontemplace 
nebo modlitby.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a jáhen Miloš Hrdý.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 4680 Kč, na dvoulůžkovém 7500 Kč, na jednolůžkovém 
10500 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje.

Filmové exercicie (4 dny)
27. dubna – 1. května 2022, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho 
interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo 
mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty 
jako materiálem pro meditaci. 
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a P. Pavel Pola OCD.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 3120 Kč, na dvoulůžkovém 5000 Kč, na jednolůžkovém 
7000 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Úvod do modlitby (3 dny) 
12.–15. května 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Praktický úvod do meditace (ignaciánské, kontemplativní) s možností individuálního doprovázení 
přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako 
„vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti k pokračo-
vání v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.
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Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ a Miloš Hrdý.
Ceny kurzu jsou: na třílůžkovém pokoji 2340 Kč, na dvoulůžkovém 3750 Kč, na jednolůžkovém 
5250 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou třílůžkové a dvoulůžkové pokoje.

KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester 
karmelitek žijících kontemplativně apoštol-
ským způsobem, který je otevřen těm, kdo 
chtějí sdílet některé jeho dimenze podle svých 
možností a životního zaměření. Karmel se na-
chází na Jinonické 22 v Praze 5 – Košířích. Měst-
skou hromadnou dopravou se na Karmel lze 
dostat tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol. Vystoupí 
se na zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Ji-
nonická a za pět minut chůze jste u domu č. 22. 
Pro více informací o sestrách navštivte stránky 
cestanahoru.org.

po

19.00

Mše svatá + agapé
Předsedá Libor Ovečka SDB, František Hylmar SJ, Petr Havlíček SJ nebo 
Jaroslav Suroviak OCD. Po mši je možné zůstat na čaj, kávu, drobné 
pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či 
štědrosti příchozích.

20.00
Dialogy (u) karmelitek
Některé pondělky jsou zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které 
s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání.

út
19.15–20.15

Tichá meditace v salvátorské kryptě
Prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si 
s tichem počít. Vede sestra Denisa Červenková.

20.00 Tichá meditace on-line
Odkaz na Zoom na webových stránkách.

st 18.00 Mše svatá
Eucharistii předsedá Pavel Pola OCD, Jan Kofroň a další hosté.

st 19.00
večer duchovní četby: oblak nevědění
Čteme a vedeme dialog nad knihou Oblak nevědění. Koná se jedenkrát 
měsíčně, tentokrát 20. dubna.

so 9.30–14.00

Spiritualita Karmelu – Setkání žen na Karmelu
Dne 30. dubna se budeme společně věnovat tiché modlitbě a číst 
texty sv. Terezie z Ávily, setkání zakončíme obědem. Pokud se chcete 
zúčastnit, přihlaste se na karmelitky@gmail.com, v předmětu uveďte 
„Spiritualita Karmelu“.
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FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitánů, ote-
vřeným pro veřejnost. Nabízí duchovní a vzdě-
lávací program i možnost jen tak pobýt na 
místě, kde se po staletí protínala horizontála 
hmoty s vertikálou ducha. Fortnu najdeme na 
Hradčanském náměstí 3.

PRaviDelný PRogRaM

út 8.00 Ranní meditace.
út 9.30 Minimeditace – pro rodiče s malými dětmi.
st 18.00 Cestou z práce – meditace v tichu nebo nad texty žalmů.

út–čt 9.00–19.00 Zastavte se jen tak.
ne 9.00 Nedělní mše.

SeTKání ChlaPů na FoRTně – PonDělí 4. DUbna oD 19.00
Kráčíme životem, měníme se z chlapců v muže a z mladých mužů ve zralé muže. Na této pouti 
je dobré jít občas společně s jinými a sdílet s někým části své cesty. K setkání zve Pavel Hrdina.

blažená on-line – PonDělí 4. DUbna oD 20.00
Pondělky pro ženy. Prostor pro společné povídání, ticho a tvoření. Skupina je otevřená, kdokoli 
se může přidat. První pondělky v měsíci on-line, další pondělky v měsíci na Fortně. K setkání zvou 
Martina Horáčková a Hanka Říhová.

RiTUál PRo PoSTní DobU – KažDé ÚTeRý 18.30–19.00
Společná chvíle, při které v sobě a mezi sebou uděláme nějaký krok na cestě přípravy na Veliko-
noce a taky se dotkneme toho, co nás v těchto dnech tíží. Můžete přijít jednou nebo každý týden.

vylézT ze STUDny – 8.–9. DUbna (PáTeK 19.00 – SoboTa 20.00)
Co jste nestihli v postu. Posledním víkendem před Velikonocemi nás provede biblický příběh zra-
dy a smíření. Aktuálně: Akce proběhne – Docházejte na Fortnu z domova, přespěte na Fortně ve 
spacáku nebo se přidejte on-line. Doprovázejí Petr Glogar a Hana Říhová.

veliKonoCe všeMi SMySly – 10.–17. DUbna (on-line)
…smysly, mysl, hlubší smysl, smyslně, beze smyslu, šestý smysl… Jaký smysl mají Velikonoce? 
Jaké smysly máme my? A jak to smysluplně propojit? Týdenní duchovní cvičení nabízejí možnost, 
jak toto zakusit. Zapojením zraku, sluchu, čichu, hmatu i chuti si budeme celý týden všímat paralel 
mezi životem svým i tím, o kterém vypráví velikonoční příběh. Společně projdeme cestu, která je 
sice příběhem o konci, ale vlastně jím teprve všechno začíná… Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.

veČeR v KRUhU: žena a MUž v CíRKvi – ÚTeRý 26. DUbna oD 19.00
Podstatná témata otevíráme v kruhu, který naslouchá. Zveme vás do něj, abyste naslouchali ostat-
ním a podělili se o svoje osobní zkušenosti. Koná se každé poslední úterý v měsíci.
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zenové ÚSTRaní – 28. DUbna – 1. KvěTna
Tři dny meditace pod vedením zenového učitele. Doprovází Jiří Hazlbauer, opat Zenového centra 
Vrážné (Kwan Um School of Zen).

DOMINIKÁNSKÁ 8
Dominikánská 8 je místo vzdělání a kultury  
při dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze. 
Akce D8 se konají v barokním refektáři.  
Vstup z Jilské 5 nebo Jalovcové 2.

PooTevřený PRoSToR – přednášky  
Norberta Schmidta o sakrální architektuře, 
pondělky od 18.00, barokní refektář

4. dubna: Koncil, papežské magisterium  
a umění po roce 1945… a temný retrokatolický stín

11. dubna: Křesťanství musí být něco kreativního aneb Dějiny křesťanské ikonografie definitivně 
skončily (Mons. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ)

25. dubna: Kříže umělců a architektů 20. a 21. století. Henri Matisse, Arnulf Rainer, Joseph 
Beuys, Eduardo Chillida, Le Corbusier a Josef Pleskot

DoMiniKánSKý Knižní Salon
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

Jordán Saský: o počátcích řádu kazatelů – 13. dubna od 19.30

Mnozí bratři se ptají a chtějí vědět, jak došlo k založení Řádu kazatelů, o jehož vznik se v těchto po-
sledních nebezpečných časech postarala Boží Prozřetelnost. Spojme se v hledání odpovědi s bratry 
dominikány žijícími v první třetině 13. století a ptejme se přímo blahoslaveného Jordána Saského, 
prvního nástupce svatého Dominika v čele Řádu bratří kazatelů. Moderuje Vincenta Vodáková OP.

Z KALENDÁŘE AKADEMICKÉ FARNOSTI

bohoSlUžby a DUChovní SeRviS

neděle 14.00, 20.00 Mše sv.

úterý
17.15–17.45 Duchovní pohotovost (P. Samuel Prívara SJ – věž).

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 (pří-
tomnost kněží aktualizována na webových stránkách – vchod sakristií).



PRaviDelný TýDenní PRogRaM

úterý 

17.30–18.00
19.00–19.30 Výpůjční doba salvátorské knihovny.

17.30–19.30 Zkouška scholy.
19.00 Kurz základů víry.

19.15–20.15 Tichá meditace v kryptě – s. Denisa Červenková.
20.00 Tichá meditace on-line (viz program karmelitek).

čtvrtek 16.30–18.00 Modlitba usebrání – centering prayer (krypta).
pátek 7.00 Chorální ranní chvály (sakristie).

Další PRogRaM – veliKonoCe 2022
neděle

3. 4.
14.00
20.00 5. neděle postní, obě mše sv. celebruje P. Samuel Prívara SJ.

úterý
5. 4. 18.00 Mše sv., celebruje P. Marek Orko Vácha.

středa
6. 4. 19.00 Film a spiritualita, Zpráva o záchraně mrtvého, velký sál Městské 

knihovny.

neděle
10. 4.

14.00
20.00

Květná neděle, mše sv., celebrují P. Samuel Prívara SJ (14.00)  
a Mons. Tomáš Halík (20.00).

úterý
12. 4.

17.00–18.00
19.00–20.30

velikonoční zpovědní pohotovost, P. Samuel Prívara,  
Mons. Tomáš Halík (17.00–18.00), P. Marek Orko Vácha (19.00–20.30).

čtvrtek
14. 4. 18.00–19.30 zelený čtvrtek, mše sv. na památku večeře Páně, celebruje  

Mons. Tomáš Halík.

pátek
15. 4.

18.00–19.30 velký pátek, památka umučení Páně, velkopáteční obřady celebruje 
Mons. Tomáš Halík. Velkopáteční sbírka na křesťany ve Svaté zemi.

19:30 velkopáteční oratorium. giacomo Carissimi: regina Ester

sobota
16. 4. 21.00 bílá sobota, velikonoční vigilie (21.00–23.00), celebruje  

Mons. Tomáš Halík.

neděle
17. 4.

14.00
20.00

Slavnost zmrtvýchvstání Páně, obě mše sv. celebruje  
Mons. Tomáš Halík. Velikonoční kafe po mši (15.00 i 21.00). 

úterý
19. 4. 18.00 Mše sv., celebruje P. Samuel Prívara SJ.  

Mši sv. doprovodí Salvátorská schola programem Velikonoční baroko.

neděle
24. 4.

14.00
20.00

2. neděle velikonoční, mše sv., celebruje Mons. Tomáš Halík (14.00), 
mše sv. se vstupem do katechumenátu, celebruje Mons. Václav Malý 
(20.00).

úterý
26. 4.

18.00
19.00

ekumenická mše sv. ke Dni země, hl. kazatel Dušan Hejbal,  
emeritní biskup starokatolické církve, celebruje Mons. Tomáš Halík
Klimatické výzvy, diskusní večer (19.00).

neděle
1. 5.

14.00
20.00

3. neděle velikonoční, mše sv. s biřmováním, celebruje Mons. Václav 
Malý (14.00), mše sv., celebruje P. Samuel Prívara SJ (20.00).
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