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Vážení a milí,

vstoupili jsme do doby postní, a ačkoliv popel na čele již dávno smylo mýdlo oblíbené značky, 
ta slova kněze, jež zazněla po nekonečném stání ve frontě, nám rezonují dosud:

„Čiňte pokání a věřte evangeliu!“, anebo: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš!“ 
Obě biblické formulace, každá trochu po svém, akcentují důležitá poselství nejen pro postní 

čas, ale pro celý život. Konfrontace s vlastní konečností bývá mnohdy impulzem ne-li přímo 
k přehodnocení dosavadního života, tak alespoň k relativizaci některých dosavadních „hod-
not“. Úlek z faktu, že ze mě zbude jen onen příslovečný prach, jistě dobře funguje v několika 
důležitých životních zvratech. Pokud by však měl být trvalým stavem našeho vztahování se 
k životu, stal by se rezignací, beznadějným spěním ke konci. Myslet denně na svoji konečnost 
dovede člověka spíše do léčebny než ke změně směru. Strašlivá představa, vše je marnost.

Naproti tomu výzva k pokání v oné první formulaci, jež počítá s tím, že chápu hluboký smysl 
lítosti a pokání v životě, je vyvážena tou dobrou zprávou (eu-angelion), které mám důvěřovat 
(nejen věřit, že se o ní někde píše) a která mi dává naději, že nemusím myslet jen na svoji ko-
nečnost, ale zcela naopak – na svoji nekonečnost. A v tomto světle mají náhle všechny věci 
jiný obrys a jasnější barvy. Konečné a ohraničené úsečky našich každodenních potýkání se 
stávají přímkami, mířícími do nekonečna. OMG! 

Bylo by krásné tady skončit a hluboce se zasnít. Stejně tak učinili apoštolové Petr, Jakub 
a Jan, kteří s Ježíšem vystoupali na horu (snad Tábor), jak o tom čteme v evangeliu na třetí ne-
děli postní. Proměněný Ježíš, jakoby vzkříšený (podívejte se na něj zblízka na našem hlavním 
oltářním obrazu od J. J. Häringa), dává okouzleným mozolnatým rybářům zapomenout na 
svět tam dole. Pojďme tady zůstat! Forever! Ale v příběhu přichází střih – příliš se chtít zabydlet 
jen ve vlastní nekonečnosti znamená také ztratit kořeny. Takže zase hurá dolů, mezi nemocné, 
potřebné, blízké… zkrátka se umazat v ulicích, jak to od církve vyžaduje i papež František. 

A čím že se to vlastně máme umazat? Přece naší konečností, naším prachem a popelem, 
do kterého se neustále navracíme z naší soukromé hory Tábor! 

Že jsme ale opsali pěkný kruh, není-liž pravda? A tak to máte v životě se vším.

 Martin Staněk
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ROzHOVOR 

s Janem Kováříkem, autorem postní intervence

Na Popeleční středu se v kostele po třech letech znovu objevila postní umělecká intervence. 
Po Kyvadlu architekta Josefa Pleskota ožívá nyní Salvátor díky instalaci sochaře Jana Ková-
říka Soustředění. Tu mohou návštěvníci kostela vidět až do Velkého pátku. Jak vnímá své dílo 
v posvátném prostoru autor, se můžete dozvědět v následujícím rozhovoru.

 ▶ Nevystavujete u Salvátora poprvé. Vzpomínáte si na výstavu studentů Jindřicha 
Zeithammla SVOZ 12 na ochozech kostela v roce 2010, které jste se také zúčastnil?

Aby ne. Vystavoval jsem tehdy objekt s tajuplným názvem of-02, který je 220 cm vysoký, v základně 
docela široký a proplést se s ním tím uzoučkým točitým schodištěm přes zhruba padesát schodů 
na ochoz byl vskutku nezapomenutelný zážitek, a to nejen pro mě. 

 ▶ Jak jste spokojen se svou současnou instalací u Salvátora?  
Překvapilo vás něco při instalování práce nebo na jejím konečném vyznění?

Já si to užil až ve středu, kdy jsem přišel s tím, že se má ještě dořešit nasvícení, ale ono už to bylo 
technickým administrátorem kostela Pavlem Šimáčkem připraveno tak skvěle, že mi spadla bra-
da a „koukal jsem na to jak z jara“. Předtím jsem tušil, co se patrně odehraje, a doufal, že jsem se 
v myšlenkách a plánech moc nemýlil.

Vše se začalo připravovat v listopadu, myslím tedy odlévání zbylých zhruba 1700 kusů segmentů, 
z nichž se instalace skládá. Před Vánocemi už byly vynošené a rozmístěné na ochoze, aby měly čas 
doschnout. zbylá půlka čekala v ateliéru na den D.

V úterý 21. února ráno v 8.00, kdy jsme už všechno měli v kostele, přišli tři kamarádi na výpomoc. 
Kluci běhali na ochoz, nosili segmenty v kýblech dolů a já mezi tím rozměřoval presbytář. Pak jsem 

Sochař Jan Kovářík (*1980) je absolvent 
Akademie výtvarných umění, ateliéru Jindřicha 
zeithammla. Jeho nejznámějším dílem ve 
veřejném prostoru je pomník Marie Terezie 
v Praze u Prašného mostu. V roce 2020, kdy byla 
socha osazena, proběhla zároveň Kováříkova 
dosud nejrozsáhlejší retrospektiva Colorbond 
v Trojském zámku (Galerie hlavního města 
Prahy). Do 6. dubna lze vidět jeho práce na 
samostatné výstavě Taxonomia v pražské galerii 
Kvalitář. Během postní doby doplní Kováříkovu 
instalaci v kostele Nejsvětějšího Salvátora 
jeho intervence Rozpínání v blízké platformě 
Dominikánská 8. Vernisáž se odehraje v pondělí 
27. března v 19.30.

Foto: archiv Centra teologie a umění KTF UK
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už jen několik hodin klečel a vstával před oltářem a skládal těch 29 druhů segmentů dohromady. 
Celé to nám to vzalo skoro šest hodin.

Když bylo hotovo, věděl jsem, že to asi funguje, ale fyzické a psychické vypětí mi neumožňovalo 
nadhled. Ten přišel právě až ve středu s velkým překvapením, které jsem popsal na začátku.

 ▶ Práci, která je v kostele nazvaná Soustředění, jste vystavoval mimo jiné v moderním 
prostoru Galerie Benedikta Rejta v Lounech, nebo v barokním Trojském zámku.  
Je kostel v něčem jiný?

Je samozřejmě zcela jiným prostorem, byť jsme také v baroku, ne však stejně jako v Trojském zámku 
a zcela odlišně od Galerie Benedikta Rejta. Předchozí instalace byly koncipovány do galerijního 
prostředí a pro odlišné „publikum“.  

U Salvátora je zcela jiné vnitřní napětí. Nevím, zdali jej cítí i jiní, ale já ho vnímám jako prostor, 
který svým způsobem žije a pulzuje. A to i když tam nikdo není. Přál bych všem tento pocit zažít. 
Ona tam na člověka dýchá nejen úcta, ale také upřímnost. Nevím, jestli je to dané místem, na 
kterém stojí, nebo osazenstvem, které prostor duchovně naplňuje. Nicméně si myslím, že i kdyby 
se oprostil od barokních rekvizit, tak by napětí neztratil. S tímto poznáním jsem také koncipoval 
svou instalaci do presbytáře, která se čímsi vymyká, ale i souzní.

 ▶ Chcete něco vyřídit návštěvníkům kostela, kteří si přijdou vaši postní intervenci  
prohlédnout?

Nepřemýšlejte, vnímejte. Ono to přijde. 

 ▶ Děkujeme za rozhovor. 

AKTUALITY
PoSTNí iNTeRVeNCe JaNa KoVáříKa 
Popeleční středa – Velikonoce 2023
V presbytáři kostela je v postní době k vidění postní intervence Jana Kováříka Soustředění. Insta-
lace má tvar kruhu, složeného z desítek bílých sádrových dílů, které se zdvihají směrem ke středu. 
Podle jednoho z kurátorů intervence Norberta Schmidta tvoří kuželovité segmenty „rozvibrovanou 
hladinu, která koncentruje pozornost do těžiště posvátného prostoru“.

Postní intervence je přístupná v době nedělních a úterních mší svatých. Počítáme přitom se zhru-
ba půlhodinovými přesahy. Tedy v neděli 13.30–15.30 a 19.30–21.30, v úterý 17.30–19.30. Prohlídku 
mimo tyto časy lze domluvit na e-mailu info@farnostsalvator.cz nebo na telefonu 222 221 339.

CO NÁS ČEKÁ
FiLM a SPiRiTUaLiTa 
Zapomenutá země – středa 1. března 
od 19.00, velký sál Městské knihovny
Koncem 19. století přichází na Island 
dánský kněz, aby v odlehlé části ost-
rovního státu postavil kostel a fotogra-
foval lidi. Čím více času stráví v zemi 
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s drsným počasím a v uzavřené komunitě, tím více se jeho původní poslání stává morálně a nábo-
žensky náročným. Ve spolupráci s Akademickou farností Praha uvádí Lukáš Jirsa.
(Vanskabte Land, Dánsko – Island – Francie 2022, Hlynur Pálmason, české tit., 138 min., od 15 let). 
Vstupné: 100 Kč.

CENTERING PRAYER – UVÁDĚCÍ DEN
sobota 11. března – setkání v 9.45, zakončení 15.00
uvádí Teresie Viera Hašanová

V sobotu 11. března proběhne v kryptě kostela Nejsvě-
tějšího Salvátora uvedení do modlitby souhlasu (Cente-
ring Prayer). Tato křesťanská meditace vychází z praxe 
amerického trapistického mnicha Thomase Keatinga.

Uváděcí den nabízí začátečníkům i pokročilým příle-
žitost seznámit se s východisky Keatingovy meditační metody, která je přípravou ke kontemplativní 
modlitbě. Úvod je vhodný pro všechny zájemce o tichou modlitbu. Křest, teoretické ani praktické 
znalosti nejsou podmínkou. Uváděcí den se skládá ze čtyř teoretických vstupů a dvou praktických 
dvacetiminutových sezení. Mezi jednotlivými částmi bude vždy krátká přestávka. Krypta má pod-
lahové vytápění, klekátka i židle. Pro vlastní pohodlí doporučujeme přinést si lehký textilní přehoz 
nebo deku. Oběd si prosím přineste s sebou – je možné si ho ohřát v mikrovlnné troubě. V zázemí 
kostela je k dispozici káva a čaj. Vzhledem k omezenému počtu lidí, kteří se vejdou do krypty, pro-
síme o registraci u paní Teresie Hašanové. 

Kontakt: fidest@hotmail.co.uk, 722 476 500.
Uváděcí den pořádá Akademická farnost Praha a Contemplative Outreach Česko-Slovensko.

CYKLUS O MANŽELSTVÍ 2023 
Srdečně zveme snoubenecké páry k přednáš-
kám Cyklus o manželství 2023, který je konci-
pován 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. 

Hlásit se mohou všichni snoubenci, nejen farníci akademické farnosti.
Bližší informace k jednotlivým přednáškám i přihlášku najdete na webových stránkách farnosti. 

KURZ ZáKLaDŮ VíRY 2021–2023 – KaLeNDář RaDoSTNÝCH UDáLoSTí 
Na první neděli postní vstoupilo 45 katechumenů mezi takzvané čekatele křtu. V obřadu vyjádřili 
touhu být pokřtěni a jejich kmotři se společně s dalšími členy naší farnosti, kteří je znají, za ně 
zaručili. Mohli jsme jim tak slavnostně oznámit datum přijetí iniciačních svátostí církve, tedy křtu, 
biřmování a prvního svatého přijímání. Dalších sedm katechumenů se nedělního obřadu účastnit 
nemohlo, ale ke křtu pokračují, takže na Velikonoce by se naše salvátorské společenství mohlo 
rozrůst o celkem 52 nových tváří. 
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Vstup mezi čekatele křtu. Foto: Martin Lohynský

O všech následujících postních nedělích se nad katechumeny budeme během večerních mší modlit 
a vyprošovat jim kajícného ducha, odvahu a radost. S některými z nich (a společně s nimi i s kandi-
dáty biřmování) se setkáme ještě v rámci posledního setkání v Kolínském klášteře. A na Bílou so-
botu večer, tedy při Velikonoční vigilii nás čeká velké finále, tedy křest, biřmování a první přijímání. 

Naši biřmovanci, kteří absolvují přípravu částečně s katechumeny (takzvaní pomalí biřmovanci, 
konvertité), i ti, kdo vstoupili do zkráceného půlročního kurzu, se mohou těšit na obřad biřmování 
v neděli 14. května ve 14.00, kdy naši farnost navštíví biskup Václav Malý.

Prosíme o modlitbu za všechny, kdo se připravují na přijetí těchto svátostí.
Kurz základů víry však pokračuje i po křtech a biřmování, a to jak společnými úterními setkává-

ními po mši sv. v sakristii, tak závěrečnou pátou sadou víkendů v Kolíně během června.

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).
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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.

V měsíci březnu nás čeká sbírka do fondu sv. Vojtěcha, v němž se shromažďují finance k mzdové 
podpoře kněží.

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 strá-
nek: farnostsalvator.cz/podporte-nas. Vaše dary si můžete odečíst dle zákona ze základu daně. Rádi 
vám vystavíme potvrzení. Na webu vždy najdete také aktuální projekt, který je možné podpořit.

JaK PoMoCi NeFiNaNČNĚ?
Dobrovolnickými aktivitami – v rámci mše sv. (například nesení darů či vybírání sbírky), mimo 
mši například při přípravě farního Kafe po mši nebo s občerstvením při zahájení či zakončení aka-
demického 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

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 otevře-
nou skupinu, všichni jsou zváni.

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 meditace 

Sestra Denisa Červenková. Foto: Martin Staněk
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především o vycentrování, návrat do vlastního středu, v němž přebývá 
Bůh. V češtině vyšly k tématu například tyto knihy: Pozvání k lásce a Ote-
vřená mysl, otevřené srdce (Thomas Keating) nebo Srdce kontemplativní 
modlitby (Cynthia Bourgeault). Do metody modlitby uvádí s. Teresie Ha-
šanová. 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, proměnlivé 
společenství k chorální modlitbě ranních chval. Její těžiště spočívá v latin-
sky zpívaných žalmech. Po skončení (zhruba v 8.00) vždy následuje společ-
ná 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 8. března v 18.00
Každou první či druhou 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 krát-
kého duchovního textu. V druhé části debatujeme nad konkrét-
ním tématem z našeho života ve víře – v rodině, ve společnosti, 
v práci. Setkávání umožňuje nám – lidem rozdílného věku, pro-
fesí 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.

SaLVáToRSKá SCHoLa
Salvátorská schola působí v našem kostele 
od podzimu 1990 a pravidelně doprovází 
úterní bohoslužby, pořádá benefiční kon-
certy a příležitostně vystupuje také mimo 
domovskou farnost. zpívá duchovní hud-
bu od středověku po současnost, včetně 
skladeb vlastních autorů. Ke společným 
zkouškám se letos schází každé úterý od 
17.30 v prostorách Národní knihovny, bě-
hem 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.
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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 pub-
likace z devadesátých let, které už jinde neseženete. 
Děkujeme našim knihovníkům Janě Hrdličkové a Jiří-
mu 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. 

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.

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.
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MiMořáDNé aKCe

PoSTNí DUCHoVNí DoPRoVáZeNí
VKH nabízí mladým křesťanům v postní době individuální duchovní doprovázení v modlitbě. Mezi 
doprovázejícími najdeme kněží, řeholníky a řádové sestry. zmiňme například jezuity Františka 
Hylmara, Petra Havlíčka a Samuela Prívaru nebo dominikána Filipa Boháče. Řádové sestry jsou 
boromejky, salesiánky, františkánky a sestry Ježíšovy. Doprovázení začíná v týdnu po 1. neděli 
postní. Přihlašovat se lze na internetových stránkách VKH Praha.

KřížoVé CeSTY Na PeTříNĚ
Během celé postní doby pořádá VKH každý pátek křížové cesty na Petříně. Srazy jsou v 6.00 ráno na 
Pohořelci. Po křížové cestě následuje společná snídaně z vlastních zásob u Pražského Jezulátka.

SaMUeL PRíVaRa SJ: VĚDa a VíRa – čtyřdílný cyklus přednášek
pondělí 13. března, 24. dubna, 15. května a 5. června v 19.00
Družinský sál, Ječná 2

Co všechno mají věda a víra společné a v čem se naopak neshodnou? Cyk-
lus Samuela Prívary SJ, kaplana VKH a Akademické farnosti Praha, se bude 
věnovat různým modelům soužití mezi vědou a vírou. Posluchači se mohou 
těšit na přednášky o teorii poznání, kosmologii, evoluční teorii a etice. Po 
přednáškách bude následovat diskuse. V rámci přednáškového cyklu se 
bude soutěžit o tři poukazy na exercicie do Kolínského kláštera.

PRoSTĚ Boží PLeS 
pátek 14. dubna v 19.00, Kulturní centrum Novodvorská
Po Velikonocích pořádá VKH tradiční „prostě boží“ ples s tombolou. Lístky si lze koupit na středeč-
ních mších VKH v kostele sv. Ignáce, nebo online. 
Více informací ke všem akcím najdete na internetových stránkách a sociálních sítích VKH Praha.  

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER – CENTRUM SPIRITUALITY A DUCHOVNÍCH CVIČENÍ
Vznikl transformací exercičního domu, který do roku 2019 provozo-
vali 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 cí-
lem je pokračovat v započatém díle 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 du-
chovního 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.



10 11

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 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.

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 
meditace, examen) s možností individuálního doprovázení přednostně určený těm, kdo mají malou 
nebo žádnou 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 ignaciánské metody. Samozřejmostí kurzu je možnost duchov-
ního doprovázení (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  
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zahrnovat 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.

KARMEL EDITH STEINOVÉ
Karmel Edith Steinové je společenství sester karmelitek žijící kontemplativně apoštolským způso-
bem, 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 na-
vštivte 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. 

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 
Četba a dialog nad knihou Hrad v nitru. Koná se jedenkrát měsíčně, 
tentokrát 15. března (bez mše); e-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“. Koná se 11. března.

DiaLoGY (U) KaRMeLiTeK
Jezuita B. álvarez – zpovědník a žák sv. Terezie
pondělí 13. března od 20.00

V pondělí 13. března po pravidelné eucharistické oslavě, která začíná 
v 19.00, bude jezuita Petr Havlíček v rámci Dialogů (u) karmelitek mluvit 
o zpovědníkovi a žákovi sv. Terezie Baltazaru Álvarezovi.
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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. 

VeČeR V KRUHU: SeLHáNí 
středa 1. března, 19.00
Jsou ve vašem životě chvíle, které jste nezvládli? Co může člověk dělat, aby mohl po vlastním selhání 
dál dobře žít? Co nás může naučit neúspěch? Dokážete si odpustit? Zahojit vzájemné rány?

Přijďte o tom hovořit a naslouchat druhým.

JaK Na PoSTNí DoBU
středa 15. března, 19.00–22.00
Doprovází Petr Mucha.
Jaký smysl v ní vidím? Jak ji mohu uchopit? 
Jaké mi nabízí prostředky? A jak ji mohu 
využít pro svůj celostní růst?

Postní workshop je určen pro všechny, kteří 
by chtěli postní dobu konečně, nebo znovu 
a lépe využít. Nabídne praktické podněty 
k různým aspektům postní doby, čas společné meditace i diskuse i prostor pro osobní reflexi.

„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 každý čtvrtek k tiché meditaci v prostorách kláštera Pražského Je-
zulátka. 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
Martina Viktorie Kopecká, Saša Flek:  
Silnější než smrt – středa 22. března v 19.00
Dialog nad knihou komentářů k biblické Písni písní vedou 
autorka knihy Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka 
a terapeutka a Saša Flek, teolog, kazatel a překladatel Bible 21.

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.

HaTe SPeeCH – čtvrtek 16. března v 19.30
Ve veřejném prostoru, zejména na sociálních sítích, dávají lidé stále častěji 
prostor nenávisti, k níž by se tváří v tvář druhému neuchýlili. Co všechno 
vlastně může být chápáno jako nenávistný projev?

Debata z cyklu Aktuální společenská témata. Hosté: antropoložka Ma-
rie Heřmanová, novinář Daniel Kaiser a filozof Tomáš Koblížek. Moderuje 
Jarmila Balážová.

RoLe BiSKUPa – čtvrtek 23. března v 19.30
Biskupové jsou následovníci apoštolů, ustanovení jako pastýři církve. Vztahy mezi biskupy, kněžími 
a věřícími jsou však nejednou poznamenány odcizením a nedůvěrou. Jak víc propojit církevní obce, 
aby byly skutečně jedním společenstvím? Jak posílit vztah biskupa s kněžími a věřícími? Jakou roli 
by měl biskup hrát ve vztahu ke společnosti?
Debata z cyklu Rozpravy o církvi. Hosté: redemptorista Róbert Bezák, biskup Tomáš Holub.  
Moderuje Benedikt Mohelník OP.
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KoNTiNUiTa a DiSKoNTiNUiTa – úterý 28. března v 19.30
Druhý vatikánský koncil (1962–1965) byl nejvýznamnější náboženskou událostí 20. století a před-
stavuje zásadní milník v dějinách katolické církve. Jak je tomu s otázkou změny, vývoje, kontinuity 
a diskontinuity v dějinách církve? Kdo, proč a jak koncil připravil a uskutečnil? 

Přednáška kněze a historika Tomáše Petráčka v rámci cyklu Koncil a papež František. 

PeRSPeKTiVa VZKříšeNí – úterý 28. března v 19.30
Velikonoční vyznání, že Ježíš byl vzkříšen, je zásadním vý-
chodiskem jak pro křesťanskou víru, tak pro křesťanskou 
teologii. Jak o této zkušenosti mluvit dnes, v postmoder-
ním kontextu? 

Debata z cyklu Literární večery. Hosté: teologové Petr 
Gallus a Pavel Hošek z evangelické teologické fakulty 
a Jan Houkal z katolické teologické fakulty. 
Moderuje Klára Jirsová.

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.



BřeZNoVÝ PRoGRaM

středa 1. 3. 19.00 Film a spiritualita: Zapomenutá země (Hlynur Pálmason, 2022).

neděle 5. 3. 14.00
20.00

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

úterý 7. 3.
18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry. Diskuse nad textem Tomáše Halíka k pražskému 
evropskému synodálnímu setkání.

sobota 11. 3.  9.45 Úvod do modlitby souhlasu – uvádí Teresie Viera Hašanová.
Probíhá v kryptě od 9.45 do 15.00.

neděle 12. 3. 14.00
20.00

3. neděle postní.
Mše sv. se sbírkou do fondu sv. Vojtěcha – celebruje P. S. Prívara SJ. 
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 14. 3. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry. Alexandr Flek: Jak se dělá (Para)bible.

neděle 19. 3. 14.00
20.00

4. neděle postní.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.

úterý 21. 3. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje P. Samuel Prívara SJ.
Kurz základů víry. 

neděle 26. 3. 14.00
20.00

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

úterý 28. 3. 18.00
19.00

Mše sv. – celebruje Mons. Tomáš Halík.
Kurz základů víry. Martin Staněk: Jak vypadá obřad křtu a biřmování.

VÝHLeD – VeLiKoNoCe 2023

neděle 2. 4. 14.00
20.00

Květná neděle.
Mše sv. se svěcením ratolestí.
Mše sv. se svěcením ratolestí.

čtvrtek 6. 4. 18.00
Zelený čtvrtek.
Mše sv. na památku Večeře Páně.

pátek 7. 4. 18.00
Velký pátek.
Velkopáteční obřady.

sobota 8. 4. 21.00
Bílá sobota.
Velikonoční vigilie – mše sv. se křtem dospělých.

neděle 9. 4. 14.00
20.00

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Mše sv. 
Mše sv.
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