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Vážení a milí,

v čase, kdy čtete tento skromný úvodník, již bezpochyby víme, zda Jezulátko „funguje“ či  
nikoli.  A přestože měsíc únor není zrovna bohatý na velké svátky spojené s nějakým kultickým 
úkony, bude dobré si před vstupem do postní doby připomenout pár věcí. V nedávné „kauze 
Jezulátko“, kdy jeden z prezidentských kandidátů flagrantně předvedl, jak chápe náboženství 
a víru, jsme byli svědky v podstatě úsměvné instrumentalizace náboženství coby nástroje 
k dosažení osobních cílů a pojetí víry redukované na kult. 

Není potřeba se pouštět do obsáhlých religionistických analýz, abychom pochopili, že 
každé náboženství, respektive každá víra má tvář kultickou a tvář spirituální a je dobré, když 
jsou v určité rovnováze. Z mého osobního pohledu to znamená devadesát procent hlouběji 
zakořeněné spirituality a trocha toho zdravého náboženství. Nejen religionisté, ale i teologové 
opakovaně rozlišují víru a náboženství. Víru jako osobní duchovní směřování, tedy přede-
vším spiritualitu a etiku v každodenním životě, a náboženství jako systém pravd a identifikaci  
s určitou kulturně podmíněnou podobou náboženského kultu. Není třeba je stavět do proti-
kladu, obojí je v pořádku, ale to druhé bez prvního bude vždy modloslužbou, byť by i v jejím 
centru byla adorována postava Ježíše coby dítěte. Kdo byl kdy v kostele za oltářem nebo viděl 
posvátné sochy zezadu, všiml si, že jsou vydlabané, duté, bez polychromie, že jsou to prostě 
jen sochy, imaga. A ano, je namístě určitého osobního obrazoborectví, aby člověk nesklouzl 
do modlářství, byť dobře maskovaného za zbožnost. 

A nejde jen o nějaké primitivní zajišťování si dobré budoucnosti, tedy udobřování si 
božstva skrze jeho reprezentativní symboly. Mám na mysli i takové to lehce manipulativní  
ladění vlastní vůle s vůlí Boží, kdy můžeme chtít jen samé dobré věci, modlíme se za úspěch 
druhých, ale často býváme zklamáni, že Bůh neuzdraví, nezachrání, nezařídí, nevyslyší…  
Je to bolestivá, ale v jádru zdravá zkušenost s Bohem, který se nedá polapit do rámečků 
našich byť i zbožných představ.

Na Popeleční středu vstoupíme do postního období, jež se obecně chápe jako čas odříkání 
věcí, které nám překáží ve vztahu k Bohu. Možná může být letos i novou příležitostí k očištění 
se od svých interních model, kultů a adorovaných představ, jak by v životě vše mělo být, jak 
by měl Bůh „fungovat“, příležitostí udělat Bohu opravdové místo ve „vnitřním hradu“. 

 Martin Staněk
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OHLÉDNUTÍ 

Benefiční koncert SalvátorSké Scholy
V sobotu 7. ledna proběhla benefice Salvátorské scholy, která vynesla téměř padesát tisíc korun. 
Výtěžek byl věnován Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, jehož primář Jan Král na koncertu 
promluvil. Během chladného večera zazněla v kostele pásma koled od Jiřího Temla a Karla Stec-
kera, Vánoční mše v D dur od F. X. Brixiho, koleda Ding Dong, Bataglia di Praga Jana Sixta, Zákon 
zachování člověka Jana Matouška a Matouše Pavlise a Modlitba Ondřeje Gregora Brzobohatého. 
Benefice běžela v přímém přenosu také na internetu. 
Děkujeme všem, kdo se na koncertu podíleli, především sbormistryni Josefíně Šišákové a pomoc-
nému sbormistrovi Filipu Rajnochovi.

Z benefice Salvátorské scholy 7. ledna 2023. Sbormistryně Josefína Šišáková. Foto: archiv scholy

Stoleté parní vláčky  
roBerta huga
V neděli 8. ledna mohli návštěvníci 
kostela po obou mších vidět v pro-
vozu sbírku parních vláčků našeho 
titulárního varhaníka Roberta Huga. 
Kolekce čítá asi sto kusů, včetně de-
seti lokomotiv z let 1910–1930. Hugo 
postavil mašinkám dráhu, zprovoz-
nil je a podal nadšeným hostům za-
svěcený výklad.

Vláčky ze sbírky Roberta Huga. Foto: Kateřina Černá
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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 vydaných pod názvem Čas prázdných 
kostelů. Také během druhé vlny nákazy hovořil autor často 
pouze před kamerou, která jeho promluvy zprostředkovávala 
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 sou-
časných proměnách světa. Autor literárně zpracoval kázání 
na neděle a svátky druhého nejvýznamnějšího okruhu litur-
gického roku, doby adventní a vánoční. Vznikl tak soubor teologicko-filozofických esejů, nabízejí-
cích 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.

CO NÁS ČEKÁ

filM a Spiritualita 
Víly z Inisherinu – středa 15. února od 19.00, velký sál Městské knihovny

Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin Fa-
rrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm nečekaně 
jejich přátelství ukončí. Zaskočený Pádraic, kterému pomáhá jeho sestra Siobhán (Kerry Condon) 
a mladík žijící na ostrově, Dominic (Barry Keoghan), usilují o obnovu přátelství a odmítají ne jako 
odpověď. Pádraicovy opakované snahy však jen posilují odhodlání bývalého přítele, a když dá Colm 
zoufalé ultimátum, události rychle eskalují s šokujícímu důsledky. Ve spolupráci s Akademickou 
farností uvádí Lukáš Jirsa.
(The Banshees of Inisherin, Irsko – V. Británie – USA 2022, Martin McDonagh, české tit., 114 min., 
od 12 let). Vstupné: 120 Kč.
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XXvi. popelec uMĚlcŮ
popeleční středa 22. února
popelec umělců – setkání, které se poprvé uskutečnilo v roce 1996 ve studentském kostele Nejsvě-
tějšího Salvátora a v divadle Na zábradlí, navazuje na západoevropskou tradici vzniklou před sto 
lety v Paříži při bohoslužbách za umělce padlé během první světové války. Také u nás je Popelec 
umělců příležitostí k setkání umělců různých oborů, směrů a generací, k meditativnímu zastavení 
a k dialogu mezi světem umění a světem víry. Setkání se koná na Popeleční středu, kterou začíná 
postní doba.
19.00 Mše sv. s udílením popelce v kostele nejsvětějšího Salvátora.  
Celebruje a promluví Mons. Tomáš Halík. Na varhany doprovodí Robert Hugo. 
20.30 uvedení postní intervence Jana kováříka. 
Společně s autorem promluví kurátoři Norbert Schmidt a Klára Jirsová. 
Umělecké intervence v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v posledních čtrnácti letech 
pravidelně doprovázejí postní dobu. Ukazují, že svět víry a svět moderního umění nejsou nezávislé 
entity a inspirují k zamyšlení nad smyslem liturgického prostoru, obrazů, slov. Také zvolené obdo-
bí liturgického roku – postní doba – takovému promýšlení přeje. V minulých letech jsme oslovili 
významné české umělce (Václava Ciglera, Adrienu Šimotovou, Stanislava Kolíbala, Patrika Hábla, 
Daniela Pitína, Roberta V. Nováka), ale i umělce zahraniční (Christiana Helwinga či Choi Jeonghwu). 
Jejich současné umělecké vstupy vznikly vždy přesně na míru liturgickému prostoru a zároveň jej 
na přesně určenou dobu proměnily. Intervence do liturgického prostoru známého univerzitního 
kostela si za dobu svého trvání vydobyly respektované místo v českém uměleckém prostředí a staly 
se laboratoří tvůrčí spolupráce církve a umělců. 
V pořadí XXVI. Popelec umělců pořádá Akademická farnost Praha společně s Centrem teologie 
a umění při KTF UK. 
Produkce: Martin Staněk.
Kurátoři: Norbert Schmidt a Klára Jirsová.
Spolupráce na projektu: Kateřina Černá.
Technická spolupráce: Pavel Šimáček.

vraŤ Se ŽivÝ – benefice Jana hajiče a souboru ensemble rosa Mystica
sobota 25. února v 19.00, sakristie kostela nejsvětějšího Salvátora
Na postním benefičním koncertě zazní díla Johanna Hildebranda Krieges-Angst-Seufftzer a Orlanda 
di Lassa Lamentationes Hieremiae Prophetae a 4 Nunc Dimittis 4ti toni. Zazpívají a zahrají: Veronika 
Vojířová (cantus), Elmaz Mrkvichková (altus), Filip Šťovíček (tenor), Štěpán Pokorný (bassus) a Ma-
tyáš Berdych (violone). Varhany a umělecké vedení: Jan Hajič.
Výtěžek z benefice bude věnován nadaci Vrať se živý, která dodává non-letální pomoc ukrajinským 
vojákům.

cykluS o ManŽelStví 2023
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáškám Cyklu o manželství 2023, který je koncipován 
jako společná příprava ke svatbě. 
Letos začínáme ve středu 19. dubna a v přednáškovém cyklu se budeme setkávat pravidelně 
každý týden až do 24. května vždy od 19.30 do 21.00 v sakristii kostela. 



6

Hlásit se mohou všichni snoubenci, nejen farníci akademické farnosti.
Bližší informace k jednotlivým přednáškám se objeví co nejdříve na webových stránkách farnosti, 
přihlašovací formulář bude spuštěn tamtéž. 

kurZ ZáklaDŮ víry 2022/2023
V únoru a březnu se budou konat poslední předkřestní a předbiřmovací víkendová setkání  
v Kolínském klášteře a v dubnu/květnu se jde do finále, tedy ke křtům (8. dubna) a biřmováním 
(14. května). Prosíme o modlitbu za všechny, kdo se připravují na přijetí těchto svátostí.
Zbrusu nový kurz přípravy ke křtu a biřmování pro začátečníky/konvertity i pro již praktikující 
biřmovance otevíráme v říjnu 2023. Více informací ke kurzu jako takovému (též nezávazný re-
gistrační formulář) najdete na našich webových stránkách nebo je poskytne Martin Staněk  
(stanek@farnostsalvator.cz).

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 (loni to byla napří-
klad obnova ozvučení kostela). Na webových stránkách v sekci Podpořte nás naleznete v poslední 
výroční zprávě podrobnější informace k našemu hospodaření i přehledu pastorace.

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. na-
příklad nesením darů či vybíráním sbírky, mimo 
mši například při přípravě farního Kafe po mši 
nebo s občerstvením při zahájení či zakončení 
akademického roku, o Vánocích se zdobením 
stromů, několik dobrovolníků je potřeba během 
Noci kostelů, též pro prodej knih nebo jako služ-
ba v knihovně. Zájemci nechť se hlásí na farním 
e-mailu: info@farnostsalvator.cz. 
Děkujeme za vaši pomoc!

Jana Hrdličková. Foto: archiv farnosti
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY
MoDlitBa a MeDitace

tichá MeDitace Se SeStrou DeniSou
Celý akademický rok se každé úterý konají pravi-
delná setkání v kryptě kostela Nejsvětějšího Sal-
vátora, které vede karmelitka sestra Denisa Čer-
venková CSTF. Začátek v 19.10 (po skončení mše). 
Na programu jsou dvě sezení tiché meditace po  
25 minutách, mezitím meditační chůze. Jde o ote-
vřenou skupinu, všichni jsou zváni.

S. Denisa Červenková. Foto: Vatican News

centering prayer – MoDlitBa SouhlaSu
Každý čtvrtek probíhá v salvátorské kryptě od 16.30 do 18.00 kontempla-
tivní modlitba v pojetí trapistického mnicha Thomase Keatinga, ozna-
čovaná jako centering prayer (modlitba souhlasu). Podle její propagá-
torky v Čechách, s. 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 lás-
ce a Otevřená mysl, otevřené srdce (Thomas Keating) nebo Srdce kon-
templativní modlitby (Cynthia Bourgeault). Do metody modlitby uvádí 
s. Teresie Hašanová. Modlitbu vede Jarka Juillet.
Kontakt: centeringprayerpraha@gmail.com.

páteční ranní chvály u Salvátora (ConVentus ChoralIs)
Každý pátek se v 7.00 u Nejsvětějšího Salvátora schází malé, proměnli-
vé společenství k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá 
v latinsky zpívaných žalmech. Po skončení (zhruba v 8.00) vždy násle-
duje společná snídaně. Vhodné pro úplné začátečníky. Možno přijít bez 
předchozího ohlášení. Vstup zadním vchodem přes sakristii z průchodu 
do Klementina. 
Kontakt: Filip Srovnal, filipsrovnal@gmail.com, 603 323 591.

SpolečenStví aBSolventŮ kurZu ZáklaDŮ víry 
aneB aluMni kZv – středa 1. února v 18.00
Každou první středu v měsíci od 18.00 do 19.30 se v kryptě schází proměnlivá komorní skupina lidí 
ze všech ročníků Kurzu základů víry (KZV). 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 naši 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.
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SalvátorSká Schola
Salvátorská schola působí v našem kostele od 
podzimu 1990 a pravidelně doprovází úterní 
bohoslužby, pořádá benefiční koncerty a příle-
žitostně vystupuje také mimo domovskou far-
nost. 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 cyk-
lech vždy nový repertoár 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 a Jiřímu Soukupovi 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 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 jezuitské rezidenci v Ječné 2 
u kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde se konají také pravidelné studentské mše ve středu od 
19.00. Kaplanem VKH je P. Samuel Prívara SJ. V červnu 2022 si VKH zvolilo nového předsedu, kterým 
se stal Jan Vičík. Více informací najdete na stránkách vkhpraha.cz, Facebooku a Instagramu hnutí.
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pravidelné aktivity

po 19.00
pondělní vysokoškolský klub (povyk), Družinský sál, Ječná 2.
20. února proběhne PoVyK na téma Vztahy s psychoterapeutem Tomášem 
Novákem.

út 19.00 Úterní Společenství (ÚteS), jednou za čtrnáct dní (7. a 21. února).

st

8.00 ranní modlitba s písmem, každý týden, podkroví VKH, Ječná 2.

17.30 Možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru, 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.

Mimořádné akce:

lyŽovačka S vkh – 15.–19. Února 2023
Po náročném zkouškovém období vyjedeme do hor užívat si zimních radovánek. Tento rok na-
vštívíme pohoří Jeseníky. Ubytováni budeme všichni na faře ve městě Jeseníku. Doufáme, že se 
finančně vejdeme do 400 Kč na den za jídlo a ubytování. Cena skipasů zatím není pro letošní rok 
zveřejněna, loni stály 700–800 Kč na den. Včetně dopravy bychom se mohli vejít do 2500 Kč za pět 
dní pro běžkaře. S sebou si vezměte spacák, zimní vybavení (na sjezdovky, na lyže dle vlastního 
uvážení – na místě je i půjčovna.)
Více informací na internetových stránkách a sociálních sítích VKH Praha.

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. Cent-
rum nově založila Česká křesťanská akademie pod záštitou 
Mons. Tomáše Halíka. Jeho cílem je pokračovat v započatém 
díle a dále ho rozvíjet. Ředitelem centra je Oldřich Jirsa. Ko-
línský klášter je místo pro ty, kdo hledají prostor pro ztišení 
a chtějí vyvinout vážné úsilí v rozvoji svého duchovního živo-
ta. Nachází se na adrese Kutnohorská 26, Kolín. Cesta vlakem 
z Prahy trvá zhruba čtyřicet minut. Program duchovních cvi-
čení a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách 
www.kolinskyklaster.org.

kaŽDoDenní tichá MeDitace on-line
Nabízíme možnost každodenní společné meditace on-line. 
Každý den v 8.00 ráno a 20.00 večer 25 minut. Meditace probíhá ve virtuální místnosti přes Zoom. 
Podmínkou je tedy stabilní připojení k internetu a zařízení s reproduktorem a kamerou. Tato na-
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bídka 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.

uspořádat si život – ignaciánské exercicie
31. ledna – 5. února 2023, úterý 18.00 až neděle 15.00 (5 dní)
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa 
ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je vnitřně zakoušet Boží přítomnost v našem životě, jeho 
péči o náš život a rozlišení některých překážek, které nám brání čerpat z dynamiky života v Du-
chu. Velmi pomáhá absolvování předchozích úvodních kurzů úrovně A (Úvod do modlitby nebo 
Úvod do ignaciánských duchovních cvičení), ale není nutné. Exercicie probíhají v přísném mlčení 
s individuálním doprovázením. Součásti nabídky je také možnost denní účasti na mši svaté. Při 
přihlašování na kurz zmiňte, prosíme, motivaci k Vaší účasti.
Doprovázejí Samuel Privara SJ, František Hylmar SJ a Pavel Banďouch SJ.

Sádhana
16.–19. února 2023, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 (3 dny)

Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuity Anthonyho de Mella, který spojuje tradici 
křesťanské spirituality s východními formami meditace. Kurz nebude probíhat v naprostém mlčení, 
naopak občas bude prostor pro sdílení zkušeností s cvičeními a praxí. Zároveň se již během kurzu 
budeme snažit meditaci vnášet i do všedních aktivit (procházek nebo drobných prací). Kurz je velmi 
vhodný pro začátečníky. Možnost individuálního doprovázení na vyžádání.
Doprovázejí Šimon Grimmich a Réka Derzsi.

postní kontemplativní exercicie
23.–26. února 2023, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, 
kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne 
čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu tvoří 
společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor 
s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.
Doprovázejí Jan Regner SJ a Samuel Prívara SJ.

postní kontemplativní exercicie
8.–12. března 2023, středa 18.00 až neděle 15.00 (4 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, 
kteří potřebují získat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne 
čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří 
společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovor 
s doprovázejícím. Během exercicií se zachovává mlčení.
Doprovázejí s. Denisa Červenková CSTF a katolický jáhen Miloš Hrdý.

Úvod do ignaciánských Duchovních cvičení
16.–19. března 2023, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 (3 dny)

Nabízíme velmi praktický úvod do ignaciánské modlitební metody (lectio divina, imaginativní 
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meditace, examen) s možností indivi-
duálního doprovázení přednostně ur-
čený těm, kdo mají malou nebo žád-
nou zkušenost a absolventům kurzu 
Úvod do modlitby (úroveň A). Kurz je 
určen těm, kteří se chtějí seznámit 
se světem ignaciánských exercicií, 
nastartovat či prohloubit duchovní 
život. Pro účastníky, kteří uvažují 
nad delším kurzem ignaciánských 
exercicií (úroveň B nebo C) slouží také 
jako výborná příprava a zácvik do 
ignacián ské metody. Samozřejmostí 
kurzu je možnost duchovního dopro-
vázení (rozhovor), nabídka mše svaté 
či svátosti smíření. Celý kurz probíhá 
v tichu.
Doprovázejí Samuel Privara SJ, Petr 
Hruška SJ a s. Simeona CJ.

filmové exercicie
22.–26. března 2023, středa 18.00 až neděle 15.00 (4 dny)

Filmová verze klasických ignaciánských exercicií. Součástí kurzu jsou individuální meditace nad 
filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Celý kurz probíhá 
v tichu s možností individuálního doprovázení.
Doprovázejí Jan Regner SJ a Petr Glogar OCD.

postní kontemplativní exercicie
30. března – 2. dubna 2023, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00 (3 dny)

Kurz nabízí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Je vhodný především pro začátečníky, 
kteří potřebují udělat základní zkušenost s praxí kontemplativní modlitby. Zkušenějším poskytne 
čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základní kameny programu tvoří 
společná kontemplativní modlitba, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce a osobní rozhovor 
s doprovázejícím. Celý kurz probíhá v tichu.
Doprovázejí Pavel Pola OCD a Samuel Prívara SJ.

velikonoční triduum s meditacemi a obřady v ekumenickém duchu
6.–10. dubna 2023, čtvrtek 10.00 až pondělí 15.00 (4 dny)

Společné slavení Velikonoc inspirované praxí ekumenických komunit Grandchamps, Archa a Bose. 
Začíná se společně ve čtvrtek dopoledne přípravou hodu Beránka. Čtvrteční slavnost bude za-
hrnovat prvky sederové večeře, umývání nohou a slavení eucharistie. Po ní vstoupíme společně 
do ticha, ke kontemplaci, křížové cestě, pašijím, velkopátečním obřadům. Na Bílou sobotu bude 
vigilie a ekumenická obnova křtu.
Doprovázejí Ivana Noble a Tim Noble.
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KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester karmelitek 
žijící kontemplativně apoštolským způsobem, který je 
otevřen těm, kdo chtějí sdílet některé jeho dimenze podle 
svých možností a životního zaměření. Karmel 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 sestra Denisa Červenková. 

20.00 tichá meditace on-line – odkaz na Zoom na salvátorském webu. 

st

18.00
Mše svatá + tichá modlitba 
Je možno se připojit už k nešporám, které jsou v 17.30.  
Eucharistii předsedá Petr Glogar 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 15. února. Mail pro zájemce: karmelitky@gmail.com. 

so 9.30–14.00

Spiritualita 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“. V únoru se nekoná.

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, modlitbu i individuální doprovázení. Důležitou sou-
částí 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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FORTNA
Fortna je klášterem bosých karmelitánů, 
otevřeným pro veřejnost. Nabízí duchovní 
a vzdělávací program i možnost jen tak po-
být na místě, kde se po staletí protínala ho-
rizontála 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. 

Já – ty – oni
středa 1. února od 18.00 – čtvrtek 2. února do 17.00
Třídílný, volně navazující seminář, ve kterém se budeme interaktivně ve velké skupině, malých 
skupinkách i individuálně zamýšlet nad tím, jak se nám žije s námi samými – téma Já, jak se nám 
žije ve vztahu k druhým – téma Ty a co dáváme světu – téma Oni. Doprovázejí Ludmila Bartůšková 
a Petr Glogar.

Zenové MeDitační ÚStraní
16.–19. února (čtvrtek 18.00 – neděle 14.00)
Třídenní ztišení v ústraní pod vedením zenového učitele. Seznámení se zenovou meditační praxí. 
Doprovází Jiří Hazlbauer, opat zenového kláštera ve Vrážném.

„SpolečnĚ“
neděle 19. března, 15.00–20.00
Seminář pro jednotlivce (případně páry), kteří uvažují o životě v křesťanském manželství, nebo se 
na něj připravují. Program nabízí reflexi témat úzce souvisejících s partnerstvím: komunikace a role 
ve vztahu, spiritualita, hledání a výběr partnera. Nejde o bezprostřední kurz před svatbou, spíše 
program vzdálené přípravy, určený mladým lidem, jež výhledově uvažují o manželství. 
Doprovázejí Adéla a Petr Muchovi.
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KOSTEL PANNY MARIE VÍTĚZNÉ A PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
Barokní kostel P. Marie Vítězné je díky sošce Pražského Jezulátka významným 
poutním místem. Je otevřen každý den, pravidelně zde probíhají bohoslužby 
v pěti jazycích i zajímavé akce pro veřejnost. Kostel spravují bosí karmelitáni, 
mimo jiné Petr Glogar a Pavel Pola.

tichá MeDitace 
každý čtvrtek v 18.00
Vnitřní, tichá, kontemplativní modlitba patří ke karmelitánskému řádu od jeho 
počátků. Nabízíme možnost připojit se ke skupině, která se pravidelně schází kaž-
dý čtvrtek k tiché meditaci v prostorách kláštera Pražského Jezulátka. Skupina je 
otevřena i nově příchozím. Po krátkém úvodu společně meditujeme půl hodiny.

Sraz je každý čtvrtek chvíli před šestou večer vlevo na terase před kostelem.
Doprovází Pavel Pola OCD.

človĚk v Dialogu
Miloš Doležal, Jarda Svoboda: nehledám, já nacházím 
úterý 21. února od 19.00
Ze své básnické sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ čte Miloš Doležal,  
na harmonium a kytaru hraje a zpívá Jarda Svoboda (Traband, Otcovy děti). 
V prostoru kostela, vstup zdarma.

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.

hnĚv ve SpolečnoSti 
pondělí 6. února v 19.30
Polarizace a silné emoce stále více ovlivňují atmosféru ve společnosti. Kde se zjitřené emoce a ze-
jména hněv ve společnosti berou? Jak s nimi pracovat, aby nebyly destruktivní? Mají i některé 
pozitivní dopady? Jak ovlivňují politiku?
Debata Revue Salve. Hosté: politoložka Lenka Hrbková, filozofka Alice Koubová a socioložka Paulína 
Tabery. Moderuje Tomáš Sixta.

charleS Journet: Zlo 
středa 8. února v 19.30
Víme, že zlo je vidět více, než dobro; avšak dobro je trvanlivější než 
zlo, podkopává stavby zla, které se jedna po druhé hroutí. Věříme, 
že kdyby zlo mělo v jistém okamžiku dějin zvítězit nad dobrem, Bůh 
by stroj světa zničil.

Dominikánský knižní salon nad publikací Ch. Journeta moderuje 
Oldřich Selucký.
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kDo Je taDy knĚZ? / všeoBecné a SvátoStné knĚŽStví 
čtvrtek 9. února v 19.30 hod
Ačkoli někteří jsou z Kristovy vůle usta-
noveni pro jiné jako učitelé, rozdělova-
telé tajemství a pastýři, přece je mezi 
všemi opravdová rovnost v důstojnosti 
a v činnosti společné všem věřícím při 
budování Kristova těla. (Lumen gen-
tium 32)
Ježíš Kristus není knězem ve staro-
zákonním slova smyslu, a přesto jej 
považujeme za jediného velekněze 
Nového zákona. Co to znamená pro 
novozákonní chápání kněžství? Jak 
rozumět výrokům o kněžství všech? Jak by při vědomí toho všeho mělo dnes vypadat svátostné 
kněžství? Jaká role ve společenství knězi náleží? Proč v církvi přežívají starozákonní archetypy 
kněze jako kultické osoby?
Debata z cyklu Rozpravy o církvi. Hosté: Benedikt Mohelník OP, Josef Prokeš, Mireia Ryšková.  
Moderuje: Matěj Jirsa

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.

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.



ÚnorovÝ prograM
středa 1. 2. 18.00 Společenství absolventů kurzu základů víry – vede Hana Šimková.

neděle 5. 2. 14.00
20.00

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

úterý 7. 2. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Marek Orko Vácha.
kurz základů víry. Téma: Věda a víra.

neděle 12. 2. 14.00
20.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík. 
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 14. 2. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
kurz základů víry. Téma: Svátost kněžství.

středa 15. 2. 19.00 film a spiritualita: Víly z Inisherinu (Martin McDonagh, 2022).

neděle 19. 2. 14.00
20.00

Mše sv. se sbírkou haléř sv. petra – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 21. 2. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
kurz základů víry. 

středa 22. 2. 19.00
20.30

popeleční středa – začátek postního období.
Mše sv. s udílením popelce – celebruje Mons. Tomáš Halík.
vernisáž postní intervence Jana kováříka.

sobota 25. 2. 19.00
vrať se živý – postní benefiční koncert ensemble rosa Mystica.  
J. Hildebrand: Krieges-Angst-Seufftzer, O. di Lasso: Lamentationes 
Hieremiae Prophetae a Nunc Dimittis 4ti toni.

neděle 26. 2. 14.00
20.00

1. neděle postní.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík. 
Mše sv. se vstupem katechumenů mezi čekatele křtu – celebruje 
Mons. Tomáš Halík. 

úterý 28. 2.
18.00

19.00

Mše sv. s doprovodem Salvátorské scholy (Postní salvátorští 
anonymové) – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
kurz základů víry. 

vÝhleDovĚ – poStní DoBa – velikonoce 2023

neděle 5. 3. 14.00
20.00 2. neděle postní. Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

neděle 12. 3. 14.00
20.00 3. neděle postní. Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

neděle 19. 3. 14.00
20.00 4. neděle postní. Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

neděle 26. 3. 14.00
20.00 5. neděle postní. Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

neděle 2. 4. květná neděle.
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