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se sejdou jen ti, kdo si daný předmět
zvolili, je celkem pochopitelné.
Ve všech ročnících denního studia
jsou dnes zčásti studenti, kteří se připravují na kněžství (tedy seminaristé a
řeholníci), zčásti ti, kdo se ke svěcení
nepřipravují. Pokud jde o seminaristy,
čili ty, kdo se připravují na kněžství, je
celkový počet seminaristů pro české
diecéze 39 (podle diecézí: Hradec Králové 13, Praha 8, České Budějovice 7,
Plzeň 6, Litoměřice 5). Myslím, že i
toho, kdo není příliš obeznámen s počty kněží v diecézích, napadne, že je to
počet velmi malý. Je to pravda a je to
skutečnost, která se týká života církve
u nás a tedy nás všech. Jaká je na ní
naše osobní odpověď?

Za zdí
Svatého Vojtěcha je seminář a teologická fakulta (a ještě řada dalších institucí). O semináři se příliš nehovoří,o
fakultě se zejména poslední rok mluvilo
hodně. Představení semináře nám u svatého Vojtěcha pravidelně pomáhají,
s kněžími, působícími na fakultě, máme
zatím kontakty jen občasné.
Fakulta letos zahájila výuku podle
obnovených a rozšířených výukových
programů a přijala v posledním roce
řadu nových vyučujících.Zatím pracuje
v „mimořádném režimu“ (je přímo podřízena rektorovi univerzity), ale volba
akademického senátu 15. a 16. 11. bude
začátkem procesu obnovení akademických orgánů a postupného přechodu
do normálního stavu. Studenti si zvykají
na stav na mnoha (i teologických) fakultách normální, kdy je část předmětů povinných, část je povinně volitelná, část
je nepovinná. A vyučující si také zvykají
na to, že ne všichni si zapíší právě jejich
předmět. A tak mám například každý týden před sebou celý třetí ročník (povinný seminář), a dvakrát v týdnu skupinu těch, kdo si volitelný předmět sami
zapsali. Že je snažší působení tam, kde

P. Aleš
Ze Svatovojtěšské rady
V úterý 22.10. se poprvé po prázdninách sešla Svatovojtěšská rada se staronovým rektorem P.Alešem. Na
programu byla, kromě všedních pastoračně provozních témat, příprava voleb
do Svatovojtěšské rady (o nich na jiném místě tohoto čísla), otázka pasto1

race poměrně početné skupiny teenagerů
a zejména hledání cesty, jak lépe
evangelizovat Dejvice, Bubeneč i
Hanspaulku.
Především posledně zmíněný bod vyvolal nezvykle bohatou diskusi. Prvním
krokem v každém případě musí být
modlitba; nejprve za to, aby nám Bůh
pomohl poznat správné metody a osoby,
či skupiny osob a posléze za konkrétní
osoby nebo skupiny nebo společenské
stavy, povolání. Také proto se bude i nadále pokračovat ve společných modlitbách malých společenství, v modlitbách
v duchu komunity z Taizé. Na leden se
chystá společná modlitba s evangelíky
za jednotu křesťanů, přirozeným vrcholem našeho modlitebního úsilí by pak
měla být doba postní.
Úplný zápis je jako obvykle vyvěšen na
nástěnce v předsíni kostela.
-vgr-

dit. Podle stanov farních rad Arcidiecéze pražské jsou členy rady farář,
ostatní duchovní trvale činní ve
farnosti, členové volení farním společenstvím a členové jmenovaní farářem.
Počet jmenovaných členů nesmí
převýšit počet členů volených.V našem případě bude voleno 6 členů rady.
Právo navrhovat kandidáty a volit má
každý katolík starší 15 let, příslušející
do farnosti. Právo být zvolen má každý
katolík starší 18 let, který je ochoten
plnit úkoly farní rady. Volby budou
probíhat následujícím způsobem:
oprávnění voliči navrhnou maximálně
6 kandidátů do rady, které znají a o
kterých jsou přesvědčeni, že mohou
nejlépe zastupovat určité skupiny (věkové, zájmové, společenství) ve farní
radě. Nominace kandidátů bude volební komise shromažďovat
prostřednictvím schránky druhou a
třetí neděli adventní. Poté budou kandidáti s nejvyššími počty nominací
požádáni o souhlas s kandidaturou.

Volby do Svatovojtěšské rady budou
v lednu
Současná Svatovojtěšská rada ve složení
P.A Opatrný, předseda, V.Grec,
místopředseda, M.Opatrný, jáhen, P.T.
Holub, Jitka Bořkovcová, Martina
Hošková, Eva Jelínková, Anna Kopecká,
Naďa Witzanyová, Petr Goldmann,
Pavel Hanč, Vladimír Verner, již značně
přesluhuje své původně dvouleté volební
období. V době desítiměsíčního záskoku
P.Slavíka v našem kostele nebyly volby
vypsány, patrně s vědomím toho, že opět
dojde ke změně. Nyní tedy nadešel čas
volební, a to nejen ve sféře velké a komunální politiky.

Kandidáti, kteří kandidaturu přijmou,
budou představeni veřejnosti jednak
vyvěšením svých „volebních programů“ s fotografií, jednak ohlášením
v kostele. Kandidáti musí být oznámeni veřejnosti nejméně 14 dní před
datem konání voleb.
Volby proběhnou dvě po sobě následující neděle v lednu, aby byla část ve
volbách umožněna co největšímu počtu voličů. Členy farní rady se stanou
ti z kandidátů, kteří prostou většinou
odevzdaných platných hlasů získali
hlasů nejvíce a mandát přijali. Úplný
volební řád včetně všech termínů bude
včas vyvěšen v kostele.

Byla navržena tříčlenná, na Svatovojtěšské radě nezávislá volební komise, která
bude celý průběh voleb od nominace
kandidátů až po vyhlášení výsledků ří2

Jistě jste o práci Svatovojtěšské rady
mnohé četli ve Vojtíku, či slyšeli od jejích členů. Věřím, že výsledky naší práce se i nějak pozorovatelně promítly do
života našeho společenství. Za sebe
mohu říci, že být radním, nejen formálně, znamená dávat něco navíc
s ochotou, porozuměním i láskou. Ne
vždy je to jednoduché, často se názory
střetnou. Také vím, jak jednoduché je
jen pozorovat, případně ještě kritizovat.
A také vím, že po skoro čtyřech letech
ve funkci nastupuje únava a rutina, která
dobrému dílu neprospívá.
Vyzývám vás proto, abyste nejen navrhovali kandidáty, ale zejména se odhodlali k tomu sami kandidaturu přijmout a
utkat se ve volebním boji. Prospějete
nejen našemu skvělému společenství, ale
i sami sobě.
Vít

Podzimní řádové tažení do Zásmuk
Určitě jste již ve Vojtíkovi četli
o ministrantském Řádu rytířů sv.Vojtěcha. Řád se zase vydal mýtit zlo na
svých ořích(ve vlaku) tentokrát do zásmuckého vznešeného hradu (starého
kláštera) 25. dne měsíce října 2002 let
od narození našeho Pána.
První den se strážci s kaprály vydali za místním pánem, zdali smíme
pobývat na tomto místě. Žádného barbara, kterého potkali, neminula jejich
ocel (papírová trubka). Místní pán
nám povolil přebývati na jeho území.
Na večer k rytířům přispěchal posel
s žádostí, aby nalezli bratra místního
pána.
Díky tajné zprávě a lektvaru se
jim podařilo přemoci temného rytíře a
přivedli bratra zpět.

Pozvánka do Hejnic

Vojta Witzany, strážce a korouhevník

Já vím, že teprve nedávno skončily
prázdniny, ale veřte tomu, že za měsíc
začíná adventní doba .Naše rodinné
společenství se již potřetí chystá zahájit
advent v Hejnicích, poutním místě
v Jizerských horách. Obvykle jsme
půlku adventní doby prospali . Ne
ovšem poslední dva roky, kdy nás pobyt
v bývalém františkánském klášteře
duchovně nastartoval a adventní dobu
jsme prožívali zcela probuzeni. Letos
máme termín 29.11.-1.12. 2002, kromě
„Úvodu do adventu“ je téma „Naslouchání“.

Dětské bohoslužby

Jsou ještě volná místa, ubytování
v jedno či dvoulůžkových pokojích, do
kaple chodíme v pantoflích. Plná penze
a noc 400Kč, děti do deseti let zdarma,
do patnácti polovic. Doprava vlastní. Zájemci, hlaste se u mě.
Katka Kufová
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Naše telefony máte v zápatí, naše
tváře mnozí znáte. Těšíme se na vás.
-redJak mnozí víte, dva mladí pateři Jan a
Michael, kteří v minulosti působili
také u sv. Vojtěcha, studují nyní
v Římě. Podle našeho zahraničního
zpravodaje se jim vede dobře, bydlí
vedle sebe, intenzivně studují, úspěšně
složili i nějaké ty zkoušky. Večer spolu
občas posedí, pokouří dýmku a vzpomínají na vás. Srdečné pozdravy
všem!
-red-

Konají se zhruba jednou měsíčně, vždy
ve středu v 16.00. Jsou
zváni všichni ve věku od 0
do 100 let – když člověk
dobře poslouchá, tak se od
dětí vždy něco nového a zajímavého dozví. Bohoslužby připravuje stále stejná
skupina lidí (pater Forbelský a matky dle abecedy Hošková, Chmelová, Jelínková, Krátká, Svobodová a
Zavadilová). Kdo by měl
chuť, nápady a energii pomoci při přípravě, může se
výše zmíněné obrátit.
Lucie Chmelová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nás modlitbou i
vlídným slovem doprovázeli v době rizikového těhotenství. Chválíme tě Pane.
Witzanyovi

Z PROGRAMU PASTORAČNÍHO
STŘEDISKA SV.VOJTĚCHA
PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM NA MĚSÍC LISTOPAD
2002

!!!Výzva!!!
Drazí naši věrní čtenáři,
ani raději nevím, kolik let už táhneme
svou káru, totiž připravujeme Vojtíka
a děláme to rádi, ne že ne; občas jsme
svedli i malé půtky o jeho podobu a
často (např. dnes) seděli do pozdních
nočních hodin u počítače. Ovšem teď
vás vyzýváme: Zapojte se, připojte
se k redakčnímu triu! Pracujeme na
plný úvazek či v noci často kojíme,
popř. si lámeme kotníky při sportovních aktivitách a síly ubývají. Hledáme proto spolupracovníky schopné
nejen shromáždit a napsat příspěvky,
ale také zkompletovat a dát vytisknout
nové číslo. Zájemce zaučíme, ničeho se
nebojte, iniciativě se (téměř) meze nekladou. Přineste nové nápady a hlavně
se někdo přihlašte!

Úterý 5.11.

19.30

Příprava na manželství
Středa 6.11.

10:00

Společenství maminek s dětmi
Pátek 8.11.

18:00

Rekolekce s P. J Augustynem , SJ
Pouze pro přihlášené
Sobota 9.11.

Celý den dtto
Neděle 10.11.

16:00

Nedělní setkávání lidí s problémy, kteří hledají Krista
Téma: Byl jsem na dně, ale Bůh mě
v tom nenechal!
Úterý 12.11.

19:30

Příprava na manželství
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Středa 13.11.

10:00

Teologicko-filosofická akademie nejen
pro seniory na téma: Barokní kostel –
chrám Boží nebo sbírka uměleckých
památek? PhDr. Petra Nevímová
Úterý 19.11.

19:30

Příprava na manželství
Středa 20.11.

9:30

Společenství maminek s dětmi
Sobota 23.11.

9:00

Duchovní obnova pro manželské páry
Úterý 26.11.

19:30

Příprava na manželství
Středa 27.11.

9:30

Teologicko-filosofická akademie nejen
pro seniory na téma: Význam Vyšehradu, Mons. Vladimír Vyhlídka
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