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Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich (Mt 18,20)

Tohle mohli na vlastní kůži a duši zažít všichni, kdo přišli ve čtvrtek 11. dubna večer na společnou modlitbu malých společenství. Sešlo se nás nečekaně požehnaně, takže kaple na ochoze, kam jsme modlitbu umístili kvůli lepšímu “modlicímu prostředí”, nestačila a později příchozí se modlili na schodech. A zdaleka ne všichni byli z nějakého společenství. S radostí jsme přivítali velice silnou skupinu z evangelického sboru ve Wintrově ulici. 
Díky tandemu Jelínkovi – Hoškovi  jsme pak prožili velice intenzivní hodinu modlitby,  prokládané četbou z písma, meditací a zpěvy z Taizé. 
Rozcházeli jsme se jen zvolna, ani se nám nechtělo domů. Uvařili jsme čaj a další hodinku jsme ještě poseděli s našimi evangelickými přáteli. Povídalo se o lecčems, ale také o tom, co uspořádáme příště. Naši bratři měli velice živý zájem o pouť do Staré Boleslavi 8.května, a tak se můžeme těšit, že nás bude houfec. 
Otázky padaly i z našich řad, nejvíce ta, kdy bude další podobná modlitba. Zdá se, že je zaseto. Těm, kteří by se chtěli společně modlit nejen občas, připomínám, že každý třetí pátek v měsíci je ve 20 hodin modlitba Taizé. 
Ozvala se i jedna mladá svobodná dáma, která by se chtěla pravidelně modlit v nějakém společenství a je ochotna sama zájemce zorganizovat. Pokud byste chtěli tuto nabídku přijmout, prosím vhoďte lísteček s kontaktem na sebe označený heslem “společná modlitba” do schránky Vojtíka, která bude umístěna v předsíni kostela. 
Pro všechny byl ten čtvrteční večer povzbuzením, a tak doufám, že se sejdeme v takovém počtu někdy dřív než zase za půl roku.
Vít Grec

Máte nápad, chcete nám něco sdělit ?

Věřím, že se mezi námi u sv. Vojtěcha najde spousta lidí, kteří by chtěli přispět svou troškou do mlýna, ale buďto se s námi,  redaktory Vojtíka, členy farní rady nebo zástupci duchovní správy buď nepotkají v pravý čas nebo mají zábrany některé věci sdělit osobně. Pro ty, i pro všechny ostatní, jsme se rozhodli zřídit schránku Vojtíka, kterou umístíme do předsíně kostela. Do této schránky můžete dávat vzkazy, nápady, připomínky, návrhy, kritiky, články do Vojtíka, prostě všechno, co byste chtěli sdělit duchovní správě, farní radě, Vojtíkovi, všem ostatním nebo konkrétně někomu. Můžete se podepsat, ale také nemusíte. Slibujeme, že vaše vzkazy nasměrujeme tam, kam budou určeny a doufáme, že tak přispějeme k tomu, aby se o věcech, které máme (máte) na srdci, vědělo.
	Vít Grec

Všiml jsem si
v neděli po mši v zešeřelém sále malé skupinky lidí a zajímavého bílého objektu, který stál v jejich blízkosti. Seděli a horlivě kreslili rukama ve vzduchu pomyslné křivky a tvary, potom zase zamyšleně mnuli čelo a horlivě diskutovali. Skupinka se nenápadně rozrůstala o další příchozí, kteří přidávali svoje názory. Když vám prozradím, že tam seděli Luděk Tichý, Eva Jelínková, Michal Bořkovec, asi pochopíte, že se něco chystá. A protože tam byl i další architekt, Jirka Zavadil, můžeme se těšit, že možná brzy uvidíme nějaký hezký návrh toho, jak by to u nás v kostele mohlo vypadat. 
Vít Grec 

Příprava plenárního sněmu Katolické církve v ČR se pomalu začíná chýlit ke konci. Sekretariát PKPS právě vypracovává analýzy Vašich zápisů z roku 2001. Ve sněmovních kroužcích se diskutují témata Liturgie a Bible, která uzavřou pětileté období přípravné fáze a začne fáze sněmovní. 
I v této sněmovní fázi bude aktivita kroužků nadále vítanou složkou bohaté mozaiky práce nad předlohami pro vlastní jednání sněmu. Na zahajovací zasedání, které bude ve dnech 6. – 12. července 2003, zvolili biskupové téma “Sebezodpovědnost církve”. Nyní již tematická sekce připravuje text, který bude podkladem právě pro text této předlohy. Významným pramenem pro vytvoření textu jsou, vedle dokumentů a odborných textů, zápisy ze sněmovních kroužků, příspěvky a všechny dopisy, které byly zaslány na sekretariát Přípravné Komise. 
V nejbližší době budou také známi účastníci sněmu. Volba je na rozhodnutí biskupa diecéze, resp. Konference vyšších řeholních představených, všichni delegovaní účastníci sněmu na sebe berou odpovědnost reprezentovat na vlastním jednání sněmu nejen sebe, ale všechny věřící diecéze, kterou budou na sněmu zastupovat. O účastnících Plenárního sněmu za naši diecézi budete určitě co nejdříve informování. 
Na závěr Vás musíme upozornit na internetovou stránku sněmu, která se v nejbližších dnech rozběhne v nové podobě i obsahu na adrese www.snem.cirkev.cz. Zde budou k dispozici všechny materiály, týkající se příprav sněmu, včetně zápisů ze sněmovních kroužků, příspěvků, analýz atd. Sekretariát sněmu sem bude postupně umísťovat všechny texty, které budou předkládány Plenárnímu sněmu a sněmovní kroužky se budou moci touto cestou též účastnit úprav textů svými podněty a připomínkami. K tomu bude přímo na stránkách možnost okamžité reakce. 

Sekretariát Přípravné komise uvítá všechny Vaše zápisy i návrhy. 
Televize v kostele???
Minulou neděli jsme Vás požádali, abyste nám sdělili Vaše názory na umístění televize do bočních lodí. Autoři souhlasných názorů se podepsali, odpůrci až na jednu výjimku nikoliv. Vzhledem k ohromujícímu počtu příspěvků (6 ks) je uvádíme všechny.
Dávám přednost skutečnému kontaktu (byť rušenému) mezi boční a hlavní lodí před elektronikou. Zažívám bohoslužby v obou lokalitách. Odposlech stačí.
				Leoš Suchánek
Televize v “dětské lodi” byla výborná. Dospělí se mohou lépe účastnit mše sv.
				M. Hrdličková
Nesouhlasíme. Ruší to pozornost.
					XY
Snad se změní sledování bohoslužeb z “rozhlasového” na skutečný – s prožitým obětováním a pozdvihováním. I papež má v Římě obří obrazovku, aby věřící byli více účastni na bohoslužbě.
					Eva L.
Televizi v pravé lodi považuje naše rodina za rušivý prvek, který se tam nehodí.
					XY
TV do kostela nepatří! Děkuji.
						XY




Pouť na posvátná místa do Staré Boleslavi
pro děti, mládež i všechny ostatní

Naše společenství se vydá na pouť do Staré Boleslavi 8.5., ve svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Na začátek dvanáctikilometrové pěší trasy se poutníci dopraví vlakem z Masarykova nádraží. Sraz je na nádraží v 9:20 hod. Děti bez doprovodu se sejdou před kostelem v 8:30 hod. Ve Staré Boleslavi nás čeká řada tajemných překvapení. Průvodcem po jejích posvátných místech nám bude středověký mnich. V kostele Panny Marie uvidíme palladium země české. Jedná se o ikonu Panny Marie, která podle pověsti patřila svaté Ludmile i svatému Václavovi a je nazývána ochranným obrazem země české. Poputujeme k místu, kde byl zavražděn svatý Václav i k tzv. duchovnímu středu českého království.
Ti, kteří by se chtěli zúčastnit pouze putování po Staré Boleslavi budou muset počkat na poutníky, kteří by měli dorazit okolo 13:00 hod. Stará Boleslav je dosažitelná příměstským autobusem. Na vaše doplňující otázky odpoví náš pastorační asistent František Převrátil.
-wit-

Výstava, která stojí za shlédnutí
Výstava s názvem Střed Evropy okolo roku 1000 probíhá ve Starém královském paláci na Pražském hradě až do 9.6. Jedná se o společný česko – maďarsko – německo – polsko – slovenský projekt zařazený jako 27. výstava Rady Evropy. V neobvyklých podzemních prostorách románské a gotické vrstvy Královského paláce je možné si prohlédnout například helmu a drátěnou košili svatého Václava, ale také pochopit politický, duchovní a kulturní vývoj střední Evropy v době před tisíci lety. Jedním z duchovních patronů výstavy je také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
-wit-

Knížka pro Vás

Tomáš Marný z Bludovic: A přece se točí
Karmelitánské nakladatelství 2002

Knížka inspirovaná “Murphyho zákony” potěší každého, kdo se rád zasměje (pozor, i sobě). 
Nedoporučuji tzv.církevním pštrosům (schovám hledí do písku a počkám až problém odezní). Posuďte sami:
Murphyho zákon “kárání neviňátek”: 
Je-li potřeba farníky nebo prostopášný svět z kazatelny pokárat, děje se tomu zásadně tak, že to schytají přítomní za nepřítomné.
-wit-


 
Pozvánka na prázdniny: 
TÝDEN v TAIZÉ 
Komunita bratří zve mladé lidi z celého světa na týdenní programy s biblickými úvody a společ. modlitbami s komunitou. Odděleně je program i pro dospělé. Můžete se připojit k naší výpravě (mládež+dospělí) v 1.týdnu prázdnin,tj: 29.6.-8.7.,cesta autobusem až na místo. Více informací poskytne a srdečně zve M. Hošková 
BIBLICKÝ TÝDEN KOCHÁNOV 
Konec prázdnin na šumavské chalupě s dopoledním programem pod vedením P. Tomáše Holuba, se sportem a veselými společnými večery. Pro mládež 16-25 let (rozdělení do věk. skupin). Hlásit se do konce července, M.+M. Hoškovi (tel: 33325469)




PROGRAM PASTORAČNÍHO 
STŘEDISKA SV.VOJTĚCHA 
PŘI ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉM NA MĚSÍC ÚNOR 2002

Středa 6.2.		10:00 hodin
Společenství maminek s dětmi
Sobota 9.2.	9:00 hodin
Kurs pro katechety
Neděle 10.2.	16:00 hodin
Nedělní setkávání lidí s problémy, 
hledajících Krista
Středa 13.2.	9:30 hodin
Teologicko-filosofická akademie nejen pro seniory na téma
Náš vztah k mimokřesťanským náboženstvím (P. Ludvík Armbruster SI)
Pátek 15.2.	20:00 hodin
Modlitba Taizé
Středa 20.2.	10:00 hodin
Společenství maminek s dětmi
Čtvrtek 21.2.	9:30 hodin
Psychologie a duchovní život, seminář pro laiky na téma
Sebepoznání, sebehodnocení a sebepřijetí 
(MUDr. Mgr. M. Stajnerová OP)
Sobota 23.2.	 9:00 hodin
Kurs pro katechety
Středa 27.2.	 9:30 hodin
Teologicko-filosofická akademie nejen pro seniory na téma
Biblické pradějiny – úvod k dějinám spásy, dle knihy Genesis 1. – 11. kap.
(P. ThLic. Vojtěch Brož)	
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Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6, pro vlastní potřebu.
Redakce: Naďa Witzanyová, tel. 3333 4402, Káťa Kufová, tel. 3333 2244 a Vít Grec, tel. 3333 8836. Jim odevzdávejte příspěvky. Za obsah odpovídá redakce.






