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Vážení a milí,
měsíc prosinec přináší v liturgii, v duchovním životě, ale i v každodenní realitě křesťanů dva důležité 
impulzy. Tím hlavním je jistě vánoční událost Narození, nicméně stejně naléhavě jsme pozváni 
dobře vnímat a prožít i dobu čtyř týdnů adventní přípravy. 

V biblických textech adventních mší také zaznívá dvojí tón. Ten první akcentuje přípravu na Je-
žíšův příchod před dvěma tisíci lety (čtou se biblické texty o Janu Křtiteli, coby předchůdci Krista), 
ten druhý upozorňuje na fakt, že Ježíšův etický nárok na nás samotné tu je stále, že neztratil nic 
ze své aktuálnosti. („Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“) 

Kdo by chtěl vidět eschatologické texty jen jako symbol Boží odplaty na těch nesympatických 
ostatních (to je ten svatý hněv jeho zbožných), raduje se pochopitelně nad postojem Jana Křtitele. 
Jan je drsným prorokem, pro kterého je fronta čekajících farizejů na křest v Jordánu terčem rozhor-
lení: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?“ Biblický Ježíš 
takový není. I v románu Nikose Kazantzakise Poslední pokušení na Křtitelovu výzvu, aby převzal 
symbolickou sekeru a udeřil, odpovídá: „Kdybych byl oheň, pálil bych, kdybych byl dřevorubec, 
kácel bych stromy, ale já jsem srdce, miluji!“ Křtitelovými ústy jako by mu však odpovídal vnitřně 
zraněný člověk: „Já jsem také srdce. Proto nemohu snést nespravedlnost, nestoudnost a lež. Jak 
můžeš milovat nespravedlivé, nestoudné a lháře? Bij! Jednou z největších lidských povinností je 
hněv!“  

Byť jde o uměleckou licenci, i ve skutečnosti takový nesvatý ventil zdánlivě svaté frustrace, který 
dobře známe nejen z projevů na sociálních sítích, je častým souputníkem instrumentalizace nábo-
ženství. Tehdy se namísto agilní obrany utlačovaných (a minorit) vtěluje ve fanatické označování 
nepřátel a zneužívání biblických symbolů. „Svatý“ hněv není nikdy dobrým rádcem. Nezná totiž 
soucit, nesnáší humor a je zoufale rigidní. A především nepočítá s nadějí, která se zrovna adventem 
vine jako červená nit a vede přes betlémské jesle mnohem, mnohem dále. 

Pro duchovní přípravu v adventu však není třeba hned myslet na cizí zlé fanatiky, stačí si uvě-
domit sílu ideálů ve vlastním životě. Anselm Grün, autor dobré duchovní literatury, hovoří v této 
souvislosti o takzvané spiritualitě shora, spiritualitě těžce dosažitelných ideálů, jejichž neplnění 
tak rádi pranýřujeme na druhých, ale nás samotné to naplňuje frustrací. Naproti tomu takzvaná 
spiritualita zdola počítá v konfrontaci s důležitými ideály i se selháními, má soucit, nezakrývá vlast-
ní zlo a umožňuje vyrůst ve zdravou osobnost. To vyžaduje určitý čas. Bible takové příběhy nikdy 
necenzuruje. Díky tomu víme o selháních a následných proměnách Abrahamových, Mojžíšových, 
Davidových či Petrových. 

Ježíš adventu není ani tak tím roztomilým jezulátkem nadcházejících Vánoc, jako spíše poslem 
naděje, který „nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí“. Má cosi z ostnu Křtitelova, 
ale zároveň zve: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám 
odpočinout,“ jak čteme v textech druhého adventního týdne. 

Zachovejme si tedy v životě obojí, jak zdravé rozhorlení v touze po ideálu, tak i léčivý nadhled 
a soucit, ať se i u nás, slovy proroka Izajáše „setkají milosrdenství a věrnost, spravedlnost s poko-
jem si dají políbení“.

 Martin Staněk
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ROZHOVOR                                        se s. Martou Mazzero CSTF

Komunita sester z Karmelu Edith Steinové genderově vyvažuje převážně mužské duchoven-
stvo kostela Nejsvětějšího Salvátora. Jednou z jejích nezapomenutelných postav je i sestra 
Marta Mazzero. Rozhodli jsme se jí představit při příležitosti jejích narozenin, které slaví 
14. listopadu. To jsme ovšem netušili, že brzy opustí Českou republiku.

 ▶ Milá Marto, odkud pocházíš?
Narodila jsem se v Trevisu v severní Itálii, blízko Benátek.

 ▶ Jak ses rozhodla vstoupit do karmelitánského řádu?
Na univerzitě jsem studovala ruštinu, angličtinu a pedagogiku cizích jazyků. Nevěděla jsem, co 
budu dělat, ale učila jsem se jazyky, chtěla jsem poznávat svět, získat zkušenosti a hledala jsem 
smysl života. 

Cestovala jsem do Ruska, kde jsem strávila měsíc na salesiánském táboře s pravoslavným kně-
zem. Tam se mi stalo, že ke mně slova modlitby najednou začala mluvit. Tam jsem se také naučila 
žít ve společenství. To byly dary, které jsem už nechtěla ztratit. Našla jsem tam tři pilíře, které žiji 
dodnes: modlitbu, společenství a službu.

V Itálii jsem pak začala chodit ke karmelitánům. Vedle toho jsem se pomáhala starat o bezdo-
movce. Chtěla jsem milovat všechny lidi. Zkoušela jsem žít v klauzuře jako velké karmelské světice, 
ale nebyla jsem šťastná.

 ▶ Kdy jsi přišla do Čech? Co se ti tady líbilo a co se ti nelíbilo?
V Čechách jsem objevila přírodu. V Itálii je samozřejmě také, ale našla jsem ji až tady. Těžké bylo 
to, že jsem ze začátku nikoho neznala. Chyběly mi také italské projevy radosti, baci e abbracci – 
polibky a objímání.

 ▶ Jakou práci jsi v Čechách dělala?
Učila jsem italštinu na Katolické teologické fakultě a minulý rok také angličtinu na základní škole.

 ▶ Brzy pojedeš do Itálie, kde budeš na jaře skládat věčné sliby. Co tě čeká?
Nečekají mě žádné zkoušky, které by prověřovaly, jestli se třeba dobře modlím. Největší zkouška je 
zabalit se a odjet s tím, že nevím, jestli se vrátím. Také zatím není jasné, jakou práci budu po slibech 
dělat. To je součást věci – naučit se, 
že nerozhodujeme sami, ale že jsme 
v Božích rukou.

Sestra Marta Mazzero CSTF (1984) 
vystudovala cizí jazyky a didaktiku 
cizích jazyků v Benátkách. Tam 
také učila italštinu pro cizince 
a pracovala jako dobrovolnice 
v bezdomovecké službě. Na Karmel 
vstoupila v roce 2011 a od roku 2018 
je součástí komunity pražského 
Karmelu Edith Steinové.

Foto: archiv Karmelu Edith Steinové
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ADVENT A VÁNOCE 2022
V neděli 27. listopadu jsme při mši sv. zapálili první svíci na věnci, začala doba adventní a s ní 
i nový liturgický rok. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky narození. V našem 
kostele prožijeme dobu adventní a vánoční liturgicky (zpěvem rorátů, biblickými čteními) i kulturně 
(v podobě benefičních koncertů).

Roráty se budou zpívat o všech adventních nedělích i během úterních bohoslužeb, a to ze zpěv-
níků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme, neodnášejte je.

Během Vánoc, tedy od 24. prosince do 8. ledna, nenabízíme běžný farní program jako v průběhu 
akademického roku. Prosíme, sledujte webové stránky.

ADVENTNÍ REKOLEKCE S ADÉLOU A PETREM MUCHOVÝMI
Manželé Adéla a Petr Muchovi, teologové a duchovní doprovázející, kteří u Nejsvětějšího Salvátora 
vedou přípravu takzvaných rychlých biřmovanců, nabízejí v tomto adventu dvě rekolekce. V Kolíně 
se od 8. do 11. prosince uskuteční kurz Úvod do modlitby (nejen) pro katechumeny s Adélou 
Muchovou a naším kaplanem, jezuitou P. Samuelem Prívarou. V Praze na Fortně pak proběhne 
o víkendu od 9. do 11. prosince Adventní přicházení s Petrem Muchou a Hanou Říhovou, socio-
ložkou a produkční Fortny. Více informací najdete v programech Kolínského kláštera a Fortny.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA
Zpovědi a duchovní rozhovory probíhají v adventu v úterý a čtvrtky jako obvykle. Od čtvrtka 15. pro-
since počítáme se zvýšenou účastí. V úterý 20. prosince od 17 hodin přibude jedna možnost navíc. 
Rozpis přítomných kněží najdete na našich webových stránkách. 

BENEFIČNÍ KONCERTY U NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA
Letošní benefice podpoří dva projekty: nejstarší hospic v České republice v Červeném Kostelci 
a projekt Vánoce pro ukrajinské děti, na kterém se podílí naše farnost a jehož hlavním hybatelem 
jsou pražští jezuité, konkrétně náš kaplan P. Samuel Prívara. Z výtěžku z koncertů se zaplatí dětem 
ukrajinských uprchlíků, kterým jezuité poskytují pomoc a zázemí, vánoční dárky a školní potřeby.

DOBROVYLY – KONCERT VÁNOČNÍCH KOLED, 7. PROSINCE V 19.30
Ve středu 7. prosince proběhne v sakristii koncert ženského sboru Dobrovyly, který zazpívá vánoční 
koledy. Členky sboru se poznaly na kurzech prožitkového zpívání, které vede muzikoložka a psy-
choterapeutka Zuzana Vlčinská. V minulosti jste je mohli slyšet například v rámci akce Zpěvomat 
nebo na oblíbených výstavách betlémů v podzemí Betlémské kaple.

Výtěžek z benefice bude věnován na Vánoce pro ukrajinské děti.

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – 19. PROSINCE V 19.30 
Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita H moll č. 2, BWV 1067 
V pondělí 19. prosince od 19.30 se v našem kostele rozezní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
v podání Sboru a Orchestru Univerzity Karlovy pod vedením dirigenta Haiga Utidjiana a Sboru 
Imbus pod vedením Víta Novotného. Kromě tradiční Rybovy mše zazní také Orchestrální suita 
H moll č. 2, BWV 1067 Johanna Sebastiana Bacha. Sólisté: Eva Müllerová (soprán), Dana Šťastná 
(alt), Stanislav Mistr (tenor), Petr Sejpal (bas). Na varhany zahraje Martin Maxmilian Kaiser.

Sbor a orchestr UK u nás hraje bez nároku na honorář, za což mu patří velký dík. Výtěžek z be-
nefice věnujeme projektu Vánoce pro ukrajinské děti. 
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BENEFICE SALVÁTORSKÉ SCHOLY, 7. LEDNA 2023 V 18.30
V sobotu 7. ledna 2023 od 18.30 se uskuteční v našem kostele tradiční benefice Salvátorské scho-
ly pod vedením sbormistryně Josefíny Šišákové. Na koncertě zazní skladby od Františka Xavera 
Brixiho, Jiřího Temla a dalších. Výtěžek půjde na nejstarší hospic v České republice, který se nachází 
v Červeném Kostelci.

Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné, prosíme o vaši štědrou ruku.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY A PROHLÍDKY BETLÉMA
Prohlídky betléma vždy půl hodiny před a po mši svaté.
sobota 24. prosince – vigilie Slavnosti Narození Páně
24.00 – půlnoční mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.  
Společnými improvizacemi hudebně doprovodí Robert Hugo (varhany)  
a Jiří Stivín (flétna, saxofon). 
Bohoslužbu bude v přímém přenosu přenášet Český rozhlas Vltava.
neděle 25. prosince – Slavnost Narození Páně
14.00 – mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík
20.00 – mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ
neděle 1. ledna – Slavnost Matky Boží Panny Marie
14.00 – mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ
20.00 – mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík

SALVÁTORSKÝ KALENDÁŘ NA ROK 2023
Dne 30. listopadu vyšel další z řady salvátorských nástěnných 
kalendářů. Autorem je opět Martin Staněk, který vybral dvanáct 
fotografií, zachycujících salvátorské dění několika uplynulých 
let, tentokrát ve formátu na výšku. Kalendář je již nyní k dostání 
v kostele i v sakristii v čase bohoslužeb nebo po předchozí do-
mluvě. Náklad: 130 kusů, cena 230 Kč.
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AKTUALITY
KNIŽNÍ NOVINKY

TOMÁŠ HALÍK: PROCITAJÍ ANDĚLÉ
Kniha navazuje na soubor postních a velikonočních kázání pronesených 
v pražské akademické farnosti v době první vlny pandemie koronaviru a vy-
daných pod názvem Čas prázdných kostelů. Také během druhé vlny nákazy 
hovořil autor často pouze před kamerou, která jeho promluvy zprostředková-
vala stále širší „virtuální farnosti“. Její okruh zahrnuje pravidelné návštěvníky 
bohoslužeb i množství lidí v chrámových lavicích nezabydlených, ale poctivě 
hledajících odpovědi na důležité otázky, které se týkají místa a smyslu lidské 

existence v současných proměnách světa. Autor literárně zpracoval kázání na neděle a svátky 
druhého nejvýznamnějšího okruhu liturgického roku, doby adventní a vánoční. Vznikl tak soubor 
teologicko-filozofických esejů, nabízejících porozumění duchovnímu smyslu biblických příběhů 
o očekávání a příchodu spasitele, o lidské touze po naději a radosti v temných dobách a o Boží 
odpovědi.

Nakladatelství Lidové noviny, 110 stran, 199 Kč

KLÁRA MANDAUSOVÁ: MAREK ORKO VÁCHA – DOBRO A ZLO 21. STOLETÍ
Milníky současnosti v rozhovoru se známým knězem a přírodovědcem. Pan-
demie, válka na Ukrajině a další události přinesly do našich životů dosud ne-
známou dávku obav a nejistoty. Jak zvládat mezní situace a co za ponaučení 
si z nich odnést? Proč je v dnešním světě důležitá víra a jak může pomáhat 
jednotlivci i společnosti? Jak člověka formuje násilí, strach, nemoc a vyhrocené 
situace? Nejen na tyto otázky hledá Marek Orko Vácha odpovědi v rozhovoru, 
který vnáší světlo do temných zákoutí nelehké doby.

Mladá fronta, 144 stran, 349 Kč

PAVEL BANďOUCH, SAMUEL PRÍVARA: ROZHODUJ SE JAKO JEZUITA
Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých roz-
hodnutí. Avšak vždy bychom se chtěli rozhodnout správně. Co to je správné 
rozhodnutí?

Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň 
bychom se však neměli nechat vláčet emocemi či se spoléhat jen na intuici. 
Udělat správné rozhodnutí v křesťanském pojetí vyžaduje takzvané rozlišování, 
tedy pozorné vnímání vnitřních hnutí v srdci, které vede k plnějšímu a auten-
tičtějšímu životu. Pro správné rozlišování je potřeba, aby srdce (jako symbol 
touhy, emocí), hlava (jako symbol rozumu, intelektu) a vůle spolu komuni-

kovaly. Podobně jako ve sportu, v hudbě či při studiu cizích jazyků hrají zásadní roli praktická 
zkušenost a trénink.

Jedním z těch, kteří v tomto „sportu“ dosáhli mistrovství, byl Ignác z Loyoly. Tato kniha inspi-
rovaná Ignácovými myšlenkami nabízí srozumitelný a čtivý návod, jak se rozhodovat tak, aby 
každé naše rozhodnutí bylo co nejsvobodnější a bylo požehnáním nejen pro nás, ale i pro ostatní.

Alpha Book, 124 stran, 228 Kč
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CO NÁS ČEKÁ
FILM A SPIRITUALITA
Utama – čtvrtek 1. prosince od 19.00, velký sál Měst-
ské knihovny
Stárnoucí indiánský pár z kmene Quechua žije na bolivij-
ských pláních roky a roky tu samou rutinu oklopen stá-
dem lam a majestátními horami. Nezvykle dlouhé sucho 
však postaví Virginia a Sisu před obtížně řešitelné dilema. Co když se celý jejich způsob života chýlí 
k neodvratnému konci? Co když pro ně ve vyschlé krajině neexistuje žádná budoucnost? Do malé 
usedlosti na planině přijíždí jejich vnuk Clever a nabízí jim útočiště ve městě. Zároveň své prarodiče 
nedokáže ponechat napospas osudu, a tak se trojice indiánů po svém vypořádává s umíráním kra-
jiny, nevyhnutelností změny a hledáním smyslu bytí tváří v tvář konci. Ve spolupráci s Akademickou 
farností Praha uvádí Lukáš Jirsa.

(Bolívie – Urug. – Fr. 2022, A. L. Grisi, české tit., 87 min., od 12 let). Vstupné 100 Kč

FILM A SPIRITUALITA SPECIÁL
Poslání: Radost – Hledání štěstí v neklidných časech 
– úterý 20. prosince, velký sál Městské knihovny
Jeho Svatost 14. dalajlama, duchovní vůdce Tibetu 
a přítel naší farnosti, a Desmond Tutu, jihoafrický arci-
biskup a bojovník proti apartheidu, jsou dlouholetí přá-
telé, které spojuje hluboká moudrost i smysl pro humor. 
Dvě ikony světového náboženství a boje za svobodu se 
setkávají po mnoha letech odloučení a povídají si na 
téma hledání radosti v dnešním komplikovaném světě. 
Záznam jejich společného týdenního pobytu v dalajlamově sídle je obohacen výjimečnými archiv-
ními záběry událostí, které obě osobnosti formovaly jako politické a duchovní vůdce.

V tomto unikátním rozhovoru se držitelé Templetonovy ceny i Nobelovy ceny míru vydávají 
hledat možné zdroje radosti prostřednictvím práce na sobě samém, které jsou podloženy i nej-
novějšími vědeckými výzkumy mozku.

UMĚNÍ ŽÍT: ADVENTNÍ SETKÁNÍ S MARKEM ORKO VÁCHOU
Městská knihovna, čtvrtek 8. prosince 2022 v 19.00
Šance žít přichází jen jednou… Jaká je tedy odpovědnost člověka za jeho životní příběh? Co je 
v životě opravdu důležité? Jak naplnit čas, který nám byl dán? Je třeba s pokorou přijmout vlast-
ní velikost, dojít k poznání, že symfonie, které nenapíšeme my, nevzniknou nikdy, obrazy, které 
nenamalujeme my, nebudou nikdy a dobré projekty, které neuvedeme v život my, nebudou nikdy. 
Kněz a bioetik Marek Orko Vácha nás vyzývá k tomu, abychom se nespokojili s málem, abychom 
prosili o velké dary a naplnili nádoby našich životů vrchovatou měrou.

Biolog, kněz, spisovatel, cestovatel a skaut, muž mnoha profesí Marek Orko Vácha slouží jako farář 
lechovické farnosti a kaplan římskokatolické Akademické farnosti Praha. Na akademické půdě 
působí v Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se 
na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.
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TRANS ORGANIC – SOBOTA 17. PROSINCE VE 20.00
Hudební projekt sourozenců Markéty Schley Reindlové a Tomáše Reindla vytváří neobvyklé spojení 
chrámových varhan s interaktivní elektronikou, indickými bubny tabla a dalšími nástroji i přístroji. 
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. 
V rámci ARTORZO dojde i na skladby, které budou mít svou premiéru. Gregoriánský chorál před-
staví hlas Jiřího Hodiny (Ingrediente, Schola Gregoriana Pragensis). Vizuální art performaci & light 
design obstará Bionic.

KURZ ZÁKLADŮ VÍRY 2022/2023
V listopadu přibyli k již rok docházejícím frekventantům kurzu noví, takzvaní rychlí biřmovanci. 

V prosinci a lednu všechny čekají přednášky na téma svátostí, v úterý před Vánoci téma liturgie 
a smyslu Vánoc (je možné se přednášky účastnit i jako nefrekventant). V lednu, únoru a březnu 
se budou konat ještě poslední víkendová setkání v Kolínském klášteře a v dubnu se jde do finá-
le, tedy ke křtům a biřmováním. Termíny jarního kola víkendů (netýká se rychlých biřmovanců):  
4A 20.–22. ledna 2023, 4B 10.–12. února 2023, 4C 3.–5. března 2023.

Zbrusu nový kurz přípravy ke křtu a biřmování pro začátečníky/konvertity i pro již praktikují-
cí biřmovance otevíráme v říjnu 2023. Více informací ke kurzu jako takovému najdete na našich 
webových stránkách nebo je poskytne Martin Staněk (stanek@farnostsalvator.cz).

Prosíme o modlitbu za všechny, kdo se připravují na přijetí těchto svátostí.

PODPOŘTE NÁS
Rádi bychom znovu poděkovali těm, kteří svou štědrostí podporují naši farnost jak v aktivitách 
obecně (bohoslužby, provoz, pastorace a další), tak v jednotlivých projektech (letos to byla ob-
nova ozvučení kostela). Na webových stránkách na stránce Podpořte nás naleznete v poslední 
výroční zprávě podrobnější informace, které se týkají pastorace a ekonomické stránky farnosti 
v uplynulém roce.

NEDĚLNÍ SBÍRKY V KOSTELE
Jsou určeny primárně na provoz farnosti (výplaty zaměstnanců, elektřina, bohoslužebné potřeby, 
údržba, provoz), vyjma deseti asignovaných sbírek na charitativní, školské a pastorační programy 
arcidiecéze a čtyř sbírek do Fondu sv. Vojtěcha, určeného na podporu platů duchovních.

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. Na webových stránkách vždy najdete také aktuální projekt, který 
je možné podpořit.

JAK POMOCI NEFINANČNĚ?
Dobrovolnickými aktivitami v rámci mše sv. např. nesení darů či vybírání sbírky, mimo mši napří-
klad při přípravě farního Kafe po mši nebo s občerstvením při zahájení či zakončení akademického 



8 9

roku, o Vánocích se zdobením stromů, několik dobrovolníků je potřeba během Noci kostelů, též 
pro prodej knih nebo jako služba v knihovně. 
Zájemci nechť se hlásí na farním e-mailu: info@farnostsalvator.cz. Děkujeme za vaši pomoc!

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

MODLITBA A MEDITACE

TICHÁ MEDITACE SE SESTROU DENISOU  
A ON-LINE MEDITACE
Celý akademický rok se každé úterý konají pravidelná 
setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora, které 
vede s. Denisa Červenková CSTF. Začátek v 19.10 (po 
skončení mše). Na programu jsou dvě sezení tiché me-
ditace po 25 minutách, mezitím meditační chůze. Jedná 
se o otevřenou skupinu, všichni jsou zváni.

Každé úterý od 20.00 zároveň probíhají on-line tiché meditace se sestrami karmelitkami a jejich 
přáteli (učitelem kontemplace Janem Šedivým a dalšími). V obou případech nejde o kurzy medi-
tace, ale o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. 
Pokud stojíte o uvedení do meditace, napište sestrám na mail karmelitky@gmail.com. Odkaz na 
Zoom a další informace najdete na našich stránkách v sekci Tichá meditace v kryptě a na karme-
litánských stránkách cestanahoru.org.

CENTERING PRAYER – MODLITBA SOUHLASU
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 souhlasu). 
Podle její propagátorky v Čechách, s. Teresie Viery Hašanové jde v tomto typu křesťanské medi-
tace 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 (Thomas Keating) 
nebo Srdce kontemplativní modlitby (Cynthia Bourgeault). Do metody modlitby uvádí s. Teresie 
Hašanová. Modlitbu vede Jarka Juillet.
Kontakt: centeringprayerpraha@gmail.com.

PÁTEČNÍ 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 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.
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Pavel Šimáček, Rostislav Hubert a Kryštof Hlavnička věší adventní věnec. Foto: Martin Staněk

V sobotu 17. 12. uslyšíte u Salvátora projekt Trans Organic. Foto: archiv Tomáše Reindla
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Sbormistryně Josefína Šišáková na soustředění scholy ve Štěkni. Foto: archiv Salvátorské scholy

Zpěvačky na podzimním soustředění scholy ve Štěkni. Foto: archiv Salvátorské scholy
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SPOLEČENSTVÍ ABSOLVENTŮ KURZU ZÁKLADŮ VÍRY ANEB ALUMNI KZV
Každou první středu v měsíci od 18 do 19.30 se v kryptě schází proměnlivá komorní skupina lidí 
ze všech ročníků Kurzu základů víry. První část setkání věnujeme reflexi krátkého duchovního 
textu. V druhé části debatujeme nad konkrétním tématem z našeho života ve víře – v rodině, ve 
společnosti, v práci. Setkávání umožňuje nám – lidem rozdílného věku, profesí a v různých životních 
situacích – sdílet běžnou duchovní praxi, všednodenní kroky naší víry. Společenství je prostor, kam 
můžeme brát svá tápání, pochyby i objevy a vděčnost.

Vítán je každý absolvent KZV, tedy z kteréhokoli ročníku kurzu. Chcete-li přijít, napište si o text 
a téma debaty příštího setkání Haně Šimkové na simkovaha@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 auto-
rů. Ke společným zkouškám se 
letos schází každé úterý od 17.30 
v prostorách Národní knihovny, během celého roku zkouší v pravidelných cyklech vždy nový reper-
toár k danému období. Sbormistryní je Josefína Šišáková, pomocným sbormistrem je Filip Rajnoch.

Kontakty: josefina.sisakova@gmail.com, 604 426 055; filip.rajnoch@gmail.com, 774 219 243.

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. Děkujeme našim knihovníkům Janě Hrdličkové, Jiřímu Soukupovi a Sylvii Křížové za 
jejich obětavou službu v knihovně. Prosíme o vracení vypůjčených knih.

Výpůjční doba: úterý 17.30–18.00, 19.00–19.30.

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ HNUTÍ (VKH)
Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) je společenstvím vy-
sokoškolských 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 smyslu-
plné využití volného času. VKH sídlí v jezuitské rezidenci v Ječ-
né 2 u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde se konají také 
pravidelné studentské mše ve středu od 19.00. Kaplanem VKH 
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je P. Samuel Prívara SJ. V červnu si VKH zvolilo nového předsedu, kterým se stal Jan Vičík. Více 
informací najdete na stránkách vkhpraha.cz, Facebooku a Instagramu hnutí.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

po
19.00 Pondělní Vysokoškolský klub (PoVyk), Družinský sál, Ječná 2.

20.00 VKH: Magis.

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

19.00 Společenství ÚTES, jednou za čtrnáct dní.

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

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

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

19.00 Taneční večery ve Studentském centru.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Filmové exercicie VKH (28. prosince 2022 – 1. ledna 2023)
Napadlo tě někdy prožít Silvestr jinak? Jinak než ostatní, jinak, než jsi to dělal doposud. Pojeď 
s námi prožít mimořádný a nezapomenutelný Silvestr, na který budeš vzpomínat až do toho ná-
sledujícího.

Speciální silvestrovské exercicie pro VKH nabízí úpravu klasických ignaciánských exercicií s vy-
užitím filmu. Místo textů k rozjímání jsme se rozhodli využít filmové projekce. Věříme, že můžou 
působit jako impulz, který podstatu dynamiky exercicií podpoří a zesílí.

Tyto speciální exercicie jsou přednostně určené studentům a mladým absolventům do třiceti let, 
kteří chtějí získat základy modlitebního života nebo rozvinout svůj duchovní růst. Pro účastníky, 
kteří uvažují nad delším kurzem ignaciánských exercicií slouží 
také jako výborná příprava a zácvik do ignaciánské metody. 
Samozřejmostí kurzu je možnost duchovního doprovázení 
(rozhovor), praktická ukázka do metody meditaci i examenu, 
nabídka mše svaté či svátosti smíření.

Exerciciemi provází Samuel Prívara SJ, Pavel Banďouch SJ 
a s. Denisa Červenková. Celý kurz probíhá až do soboty večera 
v tichu, po sobotní večeři začíná silvestrovský program.

Místo konání: Kolínský klášter. Cena kurzu: 2000 Kč (4 noci, 
plná penze).

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – 
CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ

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 započatém díle 
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a dále ho rozvíjet. Ředitelem centra je 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 duchov-
ních cvičení a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách www.kolinskyklaster.org.

Každodenní tichá meditace on-line
25 minut denně v 8.00 ráno a 20.00 večer 
Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line. Meditace probíhá ve virtuální místnosti 
přes Zoom. Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. 
Tato nabídka je určena pro zkušené účastníky exercicií, kteří hledají možnost pravidelné společné 
praxe. Nejde o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo 
vědí, co si s tichem počít. 

Advent v tichu (2 dny)
2.–4. prosince 2022, pátek 18.00 až neděle 15.00
Kontemplativní duchovních cvičení s možností individuálního doprovázení. Zván je každý, kdo chce 
věnovat plnou pozornost přítomnému okamžiku a Boží přítomnosti v něm. Setkání je určeno jak 
začátečníkům, tak těm, kteří chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost.

Bude čas především pro tiché meditace, pro cvičení pozornosti v přírodě a při jednoduché 
fyzické práci, pro prakticky zaměřené promluvy i pro přebývání o samotě. Kurz vychází z metody 
Jana Šedivého.
Doprovázejí jáhen Elva Frouz a Jaromír Veselák. 
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 1800 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 2800 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 3600 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.

Úvod do modlitby (nejen) pro katechumeny (3 dny)
8.–11. prosince 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tento kurz nabízí velmi praktický úvod do modlitby s Písmem. Je zvláště vhodný pro ty, kteří by 
chtěli nastartovat (či restartovat) svůj duchovní život a nevědí jak na to. Důraz bude kladen na vy-
světlení a praktickou ukázku modlitby s Písmem, doprovázenou meditaci, ale také doprovázenou 
modlitbu pro získání zkušenosti s denní přítomností Boží v našem běžném životě. Samozřejmostí 
je možnost využití duchovního doprovázení.

Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník 
získá základní zkušenosti k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních.
Doprovázejí P. Samuel Prívara SJ, Adéla Muchová.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2460 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3960 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5280 Kč. Na tomto kurzu jsou ještě volná místa. K dispozici jsou všechny typy ubytování.

Adventní rekolekce (3 dny)
15.–18. prosince 2022, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tyto rekolekce jsou vhodné především pro ty, kdo stojí o uvedení do kontemplativní modlitby 
a o prohloubení její praxe. Kurz probíhá v mlčení, velkou část programu tvoří společná kontem-
plativní modlitba, součástí je také jednoduchá fyzická práce v klášteře. Specialitou tohoto termínu 
kurzu jsou praktická tělesná cvičení, která napomáhají zapojit tělo do kontemplace.
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF, P. Pavel Pola OCD, MUDr. Barbora Peloušková.
Ceny kurzu: na třílůžkovém pokoji 2550 Kč, na dvoulůžkovém pokoji 3950 Kč, na jednolůžkovém 
pokoji 5300 Kč. Tento kurz je čerstvě obsazen a přijímáme první náhradníky.
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KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester 
karmelitek žijící kontemplativně apoštol-
ským způsobem, který je otevřen těm, kdo 
chtějí sdílet některé jeho dimenze podle 
svých možností a životního zaměření. Kar-
mel se nachází na Jinonické 22 v Praze 5 – 
Košířích. Městskou hromadnou dopravou se 
na Karmel lze dostat tramvají č. 6, 9, 10 směr 
Motol. Vystoupí se na zastávce Klamovka, 
první ulice vlevo je Jinonická 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
19.10–20.10 

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

20.00 Tichá meditace on-line – odkaz na zoom na našich webových stránkách. 

st

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

19.00
Večer duchovní četby – Terezie z Ávily: Hrad v nitru 
Čteme a vedeme dialog nad knihou Hrad v nitru. Koná se jedenkrát měsíčně, 
tentokrát 14. prosince; e-mail pro zájemce: karmelitky@gmail.com. 

so 9.30–14.00

Spiritualita Karmelu – Druhé letošní setkání žen na Karmelu. Spojuje 
nás zájem o karmelitánskou spiritualitu a kontemplaci. Společně se 
budeme věnovat tiché modlitbě a číst texty karmelských svatých, 
setkání zakončíme obědem. Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se na 
karmelitky@gmail.com, v předmětu uveďte Spiritualita Karmelu.

NAJÍT SVOU CESTU II
Karmelitky v říjnu otevřely nový kurz pro mladé ženy, které se chtějí naučit lépe rozpoznávat Boží 
hlas ve vlastním životě, více mu rozumět a lépe se rozhodovat. Nabízejí prostor pro dialog, mod-
litbu i individuální doprovázení. Důležitou součástí je téma modlitby a jejích možností, včetně 
praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace. Další setkání proběhne o víkendu 
3.–5. února 2023. Kontakt: sestra Denisa, karmelitky@gmail.com, 723 588 512.
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AUTORSKÝ VEČER NA TÉMA KONTAKT
V pondělí 5. prosince ve 20.00 (po eucharistické oslavě, která začíná v 19.00) se na vás těšíme na 
autorském večeru s mimořádnými hosty a experimenty. Předem zadané téma, které provází jed-
notlivé autorské vstupy, je tentokrát kontakt.

FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitá-
nů, otevřeným pro veřejnost. Nabízí du-
chovní a vzdělávací 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

po 20.00 a 19.00 Blažená (setkání žen) a Setkání chlapů – první pondělky v měsíci.

út 

8.00–8.30 Ranní meditace. 

9.30–11.00 Minimeditace – pro rodiče s malými dětmi. 

19.00 Večery v kruhu – jednou měsíčně

st 18.00–18.50 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. 

VEČER V KRUHU: ZÁVISLOST
čtvrtek 15. prosince v 19.00
Setkání v kruhu, který naslouchá. Setkáváme se nad tématy, která jsou podstatná.

ARTETERAPEUTICKÁ SKUPINA
od 21. listopadu každé pondělí 17.00–21.00
Doprovázejí MUDr. Věra Strunzová a MgA. Matouš Marek.
Arteterapie je příležitost zahájit proces změny.

ADVENTNÍ PŘICHÁZENÍ
9.–11. prosince (pátek 18.00 – neděle 12.00)
Doprovázejí Petr Mucha a Hana Říhová.
Advent znamená příchod, ale i přicházení. Nabízí prostor k setkání a propojení se sebou samým, 
s nadějí a s přicházejícím světlem. Víkend v tichu s prvky společné meditace, osobní reflexe v zrca-
dle tří témat adventu, a s možností duchovního rozhovoru a sdílení. Adventní rekolekce se skládá 
z několika individuálních tematických reflexí, vložených do rámce několika společných meditací. 
Je zde i prostor pro doprovázení formou sdílení ve skupině či v individuálním rozhovoru. Během 
víkendu se zachovává mlčení.



16 17

NOVÝ K-ROK
30. prosince 2022 – 1. ledna 2023 (pátek 18.00 – ne 14.00)
Doprovází Petr Glogar.
Zakončení starého a vykročení do nového. Silvestr trochu jinak. Silvestr na Fortně s duchovním 
programem. Do nového roku vstoupíme s několika společnými podněty ve skupině i pro každého 
z nás. Program bude trochu volnější než u duchovních cvičení. I tak všechny prosíme o účast na 
celém programu už od pátku – pozdější příjezdy by nám to společné vykročení trochu narušovaly.

KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ A PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

TICHÁ MEDITACE
čtvrtky v 18.00
Meditaci vede Pavel Pola OCD.
Každý čtvrtek se pravidelně schází v prostorách kláštera Pražského Jezulátka otevřená skupina ke 
společné meditaci. Nečekejte žádné zvláštní zážitky, že zasvítí světlo nebo zazní nějaká slova nebo 
že dojde k něčemu mimořádnému. Pokud ovšem vytrváte, váš život sám se pomalu, ale intenzivně 
rozzáří oním vnitřním světlem. Meditace mění náš přístup k životu; poznáváme sami sebe i druhé 
mnohem hlouběji a s větší úctou. Meditace nás učí vstupovat do životodárné a proměňující Boží 
přítomnosti. Setkání začíná krátkým úvodem, půl hodiny pak trvá vlastní tichá meditace a na 
závěr je prostor ke sdílení či otázkám. Pokud byste se ke skupině rádi připojili, ať už jednou či 
opakovaně, budete vítáni.

RORÁTY
pátek 2., 9., 16. a 23. prosince v 6.00–6.45
Jitřní mše se zpěvem.

ADVENTNÍ KONCERT
úterý 13. prosince v 19.00
Náhodný sbor.

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.

OVÁL 06 | VEČERY SOUČASNÉ POEZIE A HUDBY
čtvrtek 1. prosince 2022 v 19.30,  
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Hudebně doprovázejí studenti HAMU  
pod vedením Michala Nejtka.  
Hosté: Michal Nejtek, Sylva Fischerová, Anna Beata Háblová, Martin Evžen Kyšperský.
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PROHLÍDKA KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ | UMĚNÍ A ARCHITEKTURA
pondělí 12. prosince 2022 v 19.30, barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Procházka historickými i nově upravenými prostory kláštera zavede návštěvníky do nové fortny, 
barokního refektáře, nově upravených hovoren, rajského dvora i kostela sv. Jiljí, kde se právě 
dokončuje nový mnišský chór. Přiblížíme si jednotlivé stavební zásahy, historii místa i celkový 
koncept současné etapové proměny. Průvodci budou dominikán, teolog Benedikt Mohelník OP 
a architekt Norbert Schmidt z AP atelieru.

Akce se koná u příležitosti výstavy Josef Pleskot: Města v Museu Kampa.

HERBERT MCCABE: BŮH , KRISTUS A MY | DOMINIKÁNSKÝ KNIŽNÍ SALóN
středa 14. prosince 2022 v 19.30, foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
„Víra není něco, co bychom vlastnili. Naopak, je to něco, co vlastní nás. Je to Duch Kristův vedoucí nás 
k tomu, k čemu jsme byli stvořeni: k věčné lásce, jíž je Otec.“ Zaposlouchejme se do kázání irského 
dominikána Herberta McCabea OP. Jeho promluvy jsou plné otázek, argumentů a solidního filo-
zofického i teologického obsahu, zakotvené v Písmu a inspirované naukou Tomáše Akvinského.

Hosté: Lukáš Fošum OP.

POLEDNÍ PRO | 17 MINUT PRO PROZÍRAVÝ ŽIVOT
úterý 1. listopadu – úterý 20. prosince ve 12.45, přednáškový cyklus Scarlett Vasilukové Rešlové
Studujete nebo pracujete v centru Prahy? Přijďte si sníst svůj oběd k nám a dozvědět se od vědkyně 
Scarlett Vasilukové Rešlové něco o tom, jak funguje lidské tělo, jakou péči potřebuje, aby fungovalo 
dobře, a jak ovlivňuje našeho ducha.
prosincová témata:
  6. prosince Co učil Noe svá vnoučata
13. prosince Náhradní životní programy
20. prosince Z okovů závislosti

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

DAVID PITHART: OTÁZKA VODY, 7. PROSINCE V 19.30
Kde leží hranice našeho práva na vodu? Co dělat, abychom vodu lépe zadrželi v krajině? Jak chránit 
zdroje vody? Těmito otázkami se bude zabývat přednáška ekologa a hydrobiologa RNDr. Davida 
Pitharta, CSc., kterou pořádá Česká křesťanská akademie Praha 6 v Pastoračním centru pražského 
arcibiskupství v Kolejní 4.
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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 
(přítomnost 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.

19.10–20.10 Tichá meditace v kryptě – s. Denisa Červenková.

20.00 Tichá meditace on-line.
(Jan Šedivý a další přátelé karmelitek)

čtvrtek 16.30–18.00 Centering Prayer (modlitba souhlasu) v kryptě.
Meditaci podle T. Keatinga vede Jarka Juillet.

pátek 7.00–8.30 Chorální ranní chvály – Filip Srovnal a přátelé.

Během Vánoc, tedy od 24. prosince do 8. ledna, nenabízíme běžný farní program jako v průběhu 
akademického roku. Prosíme, sledujte webové stránky.

PROSINCOVÝ PROGRAM

čtvrtek 1. 12. 19.00 Film a spiritualita, Utama, velký sál Městské knihovny.

neděle 4. 12. 14.00

20.00

2. neděle adventní. 
Mše sv. – celebruje P. Ondřej Salvet. 
Při mši proběhne mikulášská sbírka na bohoslovce.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 6. 12. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Marek Orko Vácha.
Kurz základů víry. Téma: Svátost eucharistie.

středa 7. 12.
18.00 Společenství absolventů Kurzu základů víry.

Vede Hana Šimková. Setkání probíhá v kryptě.

19.30 Dobrovyly – vánoční koledy a adventní zpěvy v podání sboru žen 
z hudební líhně Zuzany Vlčinské. Koncert proběhne v sakristii.
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neděle 11. 12. 14.00
20.00

3. neděle adventní. 
Mše sv. se křtem dětí – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

úterý 13. 12. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry. Téma: Mše sv. (krok za krokem).

sobota 17. 12. 20.00 TRANS ORGANIC – koncert. Hudebně vizuální projekt varhanice 
Markéty Schley Reindlové a multiinstrumentalisty Tomáše Reindla.

neděle 18. 12. 14.00

20.00

4. neděle adventní. 
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík. 
Při mši proběhne sbírka do fondu sv. Vojtěcha.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

pondělí 19. 12. 20.00

J. J. Ryba: Česká mše vánoční, J. S. Bach: Orchestrální suita H 
moll č. 2, BWV 1067 – benefiční koncert sboru a orchestru Univerzity 
Karlovy pod vedením Haiga Utidjiana a sboru Imbus. Sólisté: Eva 
Müllerová (soprán), Dana Šťastná (alt), Stanislav Mistr (tenor), Petr 
Sejpal (bas). Varhany: Martin Maxmilian Kaiser.

úterý 20. 12.

18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry. Téma: Teologie a smysl Vánoc.

20.00 Film a spiritualita SPECIÁL: Poslání: Radost – Hledání štěstí 
v neklidných časech. Velký sál Městské knihovny.

středa 21. 12. 19.00 Mše sv. pro Vysokoškolské katolické hnutí – celebruje Mons. 
Tomáš Halík.

sobota 24. 12. 24.00
Vigilie Slavnosti Narození Páně. Půlnoční mše sv. – celebruje 
Mons. Tomáš Halík. Hudebně doprovodí Robert Hugo a Jiří Stivín. 
Mši sv. bude vysílat v přímém přenosu Český rozhlas Vltava.

neděle 25. 12. 14.00
20.00

Slavnost Narození Páně. Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

VÝHLEDOVĚ Z LEDNOVÉHO PROGRAMU

neděle 1. 1. 14.00
20.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

sobota 7. 1. 18.30 Benefiční koncert Salvátorské scholy pod vedením Josefíny 
Šišákové. Vánoční skladby F. X. Brixiho, Jiřího Temla a dalších.
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