
 

 
  
 

 
14. prosince 2008              číslo 99 

Dárek k Vánocům 
Velmi mne těší, milí přátelé, že Vás 

mohu po několika měsících pozdravit 
opět prostřednictvím našeho Vojtíka. 
Držíte v rukou jeho takřka vánoční číslo 
a pro mne je jeho vydání opravdovým 
darem Vánoc. Najdete v něm potřebné 
informace o programu bohoslužeb 
v našem kostele, výsledky voleb do 
Svatovojtěšské rady a mnoho dalších 
užitečných postřehů. I tato forma 
komunikace mezi námi je tak obnovena! 

Vánoce, které za několik dnů začneme 
slavit, nejsou o ničem jiném než právě 
o obnovené komunikaci. V jejich případě 
jde o důležitý dialog mezi nebem a zemí. 
Kolik se toho právě o těchto svátcích 
naučíme: myslet na druhé, uvědomit si, 
že „dávat je lepší než brát“, víc chápat 
pokoru Boha, který se pro nás stal 
člověkem, dát přednost dětství a radosti, 
ocenit rodinné společenství a mnoho 
dalšího! Bez Vánoc by nemohly být ani 
ostatní kroky vedoucí ke spáse člověka, 
pokud by ovšem Bůh nestanovil jiný 
způsob naší záchrany. 

Vojtík je vedle všech dalších 
prostředků a projevů života v našem 
společenství také důležitý. 

Jménem jáhna Martina a také 
jménem svým chci tedy popřát Vám všem 
požehnané a radostné Vánoce. Dobré 
zdraví a jistotu Boží blízkosti ve dnech 

nadcházejícího roku 2009! Provázím Vás 
i Vaše blízké modlitbou a požehnáním. 

P. Vladimír Málek 

Svatovojtěšská rada – ohlédnutí 
za činností té bývalé..  

Pro oživení paměti by bylo možná 
dobré připomenout, kdo farní radu tvořil. 
Tedy podle abecedy: Jan Havlík, Eva 
Hromková, Michal Ibl, Josef P. Jelínek, 
Hynek Krátký, Kateřina Kufová, 
Vladimír Málek, Martin Opatrný, 
Vladimír Roskovec, Štěpánka Ryšavá, 
Pavel Vopařil a Alena Zavadilová. Farní 
rada měla tedy 12 členů a za své funkční 
období zasedala celkem jedenáctkrát.  

Na sezeních SVR vykrystalizovalo 
několik zásadních témat, která nás celou 
dobu provázela. Některá jsme zvládli 
úspěšně dotáhnout do konce, některá 
naopak na svoji plnou realizaci nebo 
rozvinutí nadále čekají. 

Jmenujme napřed ta do konce 
dotažená, tedy ta úspěšná: Již při prvním 
sezení vznikla myšlenka vytvoření letáku 
o Svatovojtěšském společenství, který by 
umožnil pro nové nebo náhodné 
návštěvníky našeho kostela lepší 
orientaci a informovanost o našem 
společenství. Vytisklo se 300 letáků, 
které dodnes slouží na nástěnce u vstupu.  

Širší veřejnost jsme se rozhodli 
informovat o životě našeho společenství 
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i na internetu, a tak vznikla myšlenka 
webových stránek našeho společenství. 
Stránky se nám podařilo za pomoci úsilí 
zejména několika mladých členů našeho 
společenství vytvořit a zprovoznit, a 
i pan kardinál Vlk mohl při slavnostní 
bohoslužbě u příležitosti výročí 
posvěcení kostela sv. Vojtěcha dne 
4.11.2007 tuto skutečnost ohlásit. Naše 
webové stránky (www.sv-vojtech.eu) 
navštívilo dosud 3884 návštěvníků, což 
již samo o sobě svědčí o jejich 
užitečnosti 

Naše rada organizovala i oslavy 80 let 
výročí posvěcení našeho kostela, jejichž 
součástí byla i výstava o jeho historii, 
spojená s přednáškou a exkurzí po 
prostorách celého komplexu budovy 
Katolické teologické fakulty UK a 
Arcibiskupského semináře, a koncert 
duchovní hudby v prostorách kostela. 

Další zajímavou aktivitou byl vznik 
"Filmového klubu" u sv. Vojtěcha. 
Několik prvních projekcí ukázalo 
důležitost této aktivity. Jistě se budeme 
všichni i nadále těšit na další zajímavé 
tituly.  

Před poslední schůzí farní rady se 
ukázalo jako smysluplné zamyslet se nad 
chováním dětí v kostele během 
bohoslužby. Společným úsilím farní rady 
vznikl krátký text, který je vyvěšen 
v levé boční lodi a který také v tomto 
čísle publikujeme. 

A nyní k těm méně úspěšným nebo 
nedokončeným tématům:  

Na jednom z prvních zasedání vznikla 
myšlenka vybudovat bezbariérový vstup 
do kostela, který by umožnil přístup 
nejen našim handicapovaným členům, 
ale ulehčil i přístup maminkám 
s kočárky. Po uspořádání veřejného 
slyšení rozhodla farní rada o řešení 
venkovní rampou. Bylo zadáno 

vypracování dokumentace ke 
stavebnímu povolení. Byl zpracován 
rozpočet, který prokázal, že celá akce je 
nad finanční možnosti našeho 
Svatovojtěšského společenství. Proto 
jsme se obrátili na vlastníka budovy 
Arcibiskupství pražské, které však po 
náročných jednáních přislíbilo tuto akci 
podpořit pouze menší částkou. Tedy na 
realizaci tohoto prospěšného záměru se 
nám dosud nepodařilo obstarat potřebné 
prostředky. Jednou z nadějí je i oslovení 
úřadu Městské části Prahy 6 s prosbou 
o finanční pomoc, které bylo právě 
v těchto dnech odesláno. 

 Další ne zcela úspěšná aktivita této 
farní rady byla i snaha propojit více náš 
život s Arcibiskupským seminářem, se 
kterým sice vděčně sdílíme stejnou 
budovu, ale o jehož činnosti a o životě 
jeho obyvatel toho bohužel mnoho 
nevíme. Uskutečnili jsme jednání 
s vedením semináře, které však mělo 
spíše diplomatický charakter, než aby 
vedlo k širšímu rozvinutí této myšlenky. 

Možná tato dvě témata i mnoho 
dalších jsou poselstvím pro budoucí farní 
radu, které tímto přejeme mnoho 
úspěchů a Božího požehnání. 

 

Michal Ibl 

… výsledky voleb do nové 
Svatovojtěšské rady … 

Do nominační fáze se zapojilo 103 
navrhovatelů, kteří do volebního osudí 
vnesli celkem 68 jmen.  

Termíny nominačních a volebních 
nedělí byly bohužel nastaveny tak, že 
tentokrát se nepodařilo připravit 
prezentaci kandidátů a sama kandidátka 
byla dokončována ve spěchu a bez 
náležitých kontrol. Na kandidátku bylo 
umístěno celkem 13 jmen. Došlo ale k 
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chybě při tisku kandidátek – 
na 88 vydaných hlasovacích lístcích bylo 
o jednoho kandidáta méně než na 
ostatních. Chybu jsme se snažili napravit 
jednak jejím ohlášením ve druhém dni 
voleb a pak také korekcí sčítaných hlasů. 
Do výsledné volby šesti zvolených 
kandidátů se však tato korekce 
nepromítla.  

Hlavním výsledkem voleb je však 
výsledné zastoupení nás ostatních ve 
Svatovojtěšské radě v následujícím 
tříletém období. Celkem 
203 odevzdanými hlasovacími lístky (tj. 
zhruba 2/3 vydaných lístků) bylo 
z celkem 13 jmen zvoleno následujících 
6 kandidátů: Vít Grec, Martina 
Hošková, Vladimír Verner , Pavel 
Vopařil , Barbora Vernerová a Václav 
Fořt. Všem zvoleným blahopřejeme 
a přejeme Boží požehnání a radost ze 
spolupráce v tomto společenství. 

Je ovšem potřebné poděkovat a vzdát 
respekt i těm, kdo tentokrát zůstali 
nezvoleni. Svou úlohu pravděpodobně 
sehrálo i to, že chyběla prezentace 
kandidátů. Někteří voliči na tento 
nedostatek upozorňovali i písemně přímo 
na rub hlasovacího lístku. Určitě je 
potřebné na tyto skutečnosti při 
následujících volbách včas pamatovat 
a harmonogram přípravy určit tak, aby 
bylo dost času na vyvěšení volebních 
pravidel a prezentaci nominovaných 
kandidátů. 

Volební komisi se nepovedlo všechno 
tak, jak by bylo náležité, ale máme zato, 
že i díky celkovému ovzduší v našem 
společenství volby proběhly celkem 
korektně a s přesvědčivými výsledky. 
Deo gratias. 

E. Hromková, P. Jelínek, V. Peřich 

 

…a jmenování zbývajících 
členů rady  

K výsledkům voleb uvádím jména 
čtyř členů Svatovojtěšské rady, které 
jsem jmenoval: 

Michal Ibl, Ji ří Zavadil, Michal 
Malkovský, Martin Janeček. 

S uvedenými jsem již hovořil, 
jmenování přijali. 

Vedle šesti zvolených členů, spolu s 
Martinem Opatrným a se mnou má tak 
naše Svatovojtěšská rada 12 členů. 
Termín prvního ustavujícího setkání 
zveřejníme v blízkých dnech.  

Závěrem chci srdečně poděkovat jak 
všem členům končící Svatovojtěšské 
rady za jejich tříletou práci pro celé naše 
společenství, tak i volební komisi za 
zajištění voleb.  

P. Vladimír Málek, předseda SVR 

Rodičům, jejich dětem a vlastně 
všem 

Následující body berme jako návod 
i podporu pro každého, kdo na mši 
přichází s malými dětmi: 

1. Rodiče a malé děti jsou u sv. 
Vojtěcha SRDEČNĚ VÍTÁNI. 

2. Při mši je nejlépe, když budou v 
levé postranní lodi, tiché děti také u stolu 
před sakristií. Prosíme, nenechte děti 
běhat do předsíně u hlavních dveří, 
protože to ruší. 

3. Dění před oltářem je do lodi 
přenášeno průmyslovou televizí, je tedy 
možné snadno sledovat mši svatou. 

4. Chápeme, že děti při mši trochu 
hlučí, baví se, běhají. Je to jejich způsob, 
jak slavit neděli. 

5. Pokud dítě hlasitě křičí, prosím 
vezměte je na chvíli ven před kostel, než 
se uklidní. 
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6. Prosíme, vybírejte rozumně dětem 
s sebou hračky. Hračky, které vydávají 
hlasitý zvuk, autíčka rachotící po 
parketách či napodobeniny pistolí 
a jiných zbraní jsou rušivé a nevhodné. 

7. Prosíme, aby se při mši mezi sebou 
nebavili rodiče. I když ruch v levé lodi 
přímo vybízí k mateřským či otcovským 
rozhovorům, přece kostel při mši svaté 
není pro ně vhodným časem a místem. 

8. Bariéra mezi postranní a hlavní 
kostelní lodí není tlustá kamenná zeď, 
ale jen tenké dřevěné dveře. Věřící 
v hlavní lodi slyší sice trochu tlumeně, 
ale téměř všechno, co se v dětské lodi 
děje.  

9. Prosíme, abyste své trochu starší 
děti povzbudili a posílali do předních řad 
v hlavní lodi. Jednak tím bude v boční 
lodi volněji, jednak, a to je hlavní, mše 
svatá pro děti získá na důležitosti a kněz 
a jáhen budou s nimi moci komunikovat.   

10. Prosíme, buďte i Vy ohleduplní 
k ostatním věřícím, kteří Vás a Vaše děti 
vítají, chápou a rádi vidí – většina z nich 
zažila ve svém čase totéž a raduje se 
i soucítí s Vámi. 

A. Zavadilová, Š. Ryšavá                                                                                

Kniha – dárek, který potěší 
Před několika lety řekl profesor Halík 

ve svém nedělním kázání ke studentům 
asi toto: „Současný životní styl 
ekonomicko-politický je buď pohled do 
budoucna, nebo naopak do minulosti. 
Ten vlak nám buď ujel a já vidím 
poslední vagón, nebo ještě nepřijel a 
vyhlížím ho. S duchovním životem je to 
přesně naopak: duchovní život 
předpokládá přítomnost. Vagón má 
dveře stále otevřené. Mohu kdykoliv 
nastoupit. Právě teď.“  

Před několika dny vyšla 
v Nakladatelství Lidové noviny zatím 

poslední kniha Tomáše Halíka s názvem 
Dotkni se ran, s podtitulem Spiritualita 
nelhostejnosti. Autor se myslitelsky 
prodírá s velkou poctivostí tématy, která 
se dotýkají každého z nás: připomíná, že 
víra tady na zemi není „jistota“, ale 
prostor k otázkám, hledání, k otevřenosti 
vůči tajemství, k nepochopitelnému. 
Autor hovoří o víře zraněné, o bolestech 
našich bližních, o neuzavírání se vůči 
trpícímu světu. Připomíná setkání Ježíše 
s Tomášem. Tímto setkáním jakoby nám 
Ježíš chtěl říci: „Potkáš mne všude tam, 
kde lidé trpí.“ A T. Halík dodává, 
nemůže-li někdo najít Krista v tradičním 
prostředí, které nabízí církev, má vždy 
otevřenou možnost: setkat se s Kristem 
v trpících bližních – kdekoliv!  

Máme-li v našich bližních rozeznávat 
Kristovu stopu, nezbude nám, než dál 
svou víru přehodnocovat, nespokojit se 
s lacinými odpověďmi a především 
nebýt lhostejnými – není pravda, že nic 
nezmůžeme, že jsme slabí... Na naší 
cestě nám může dobře posloužit právě 
vydaná knížka jako - dobrá inspirace.   

-klp- 

Zprávy z Mindiánek 
Blíží se konec kalendářního roku 

a tak je ten správný čas na malé 
ohlédnutí zpět a také na nastínění 
průběhu následujícího půlroku 
u Mindiánek.  

Po letním táboře z vedení odešla 
„stará garda“; pomyslný štafetový kolík 
převzali a o přípravu programu pro děti 
se v současné době starají Michael 
Malkovský, Veronika Vernerová, Janek 
Čada, Kristýna Hromková, Klára 
Vernerová a Vojta Witzany. V tomto 
složení jsme již úspěšně absolvovali 
podzimní výpravu.  
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V novém roce, na začátku května, 
plánujeme pro děti jarní výpravu a poté 
již tradiční letní tábor. Nemohu 
opomenout ani páteční schůzky, které, ač 
na nich nebývá příliš hojná účast, stále 
probíhají a budou probíhat i nadále. 
S pátečními schůzkami nepřímo souvisí 
i připravovaná akce pro ministranty. 
Vzhledem k tomu, že na schůzkách již 
není prostor pro výuku ministrování, 
jako tomu bývalo v dřívějších letech, 
s ostatními staršími ministranty jsme 
rozhodli, že od nového roku budeme 
přibližně čtyřikrát do roka pořádat pro 
ministranty „školení“. Konkrétní termín 
konání bude včas upřesněn, ale rád bych 
tímto apeloval na rodiče všech 
ministrantů, aby s touto akcí předběžně 
počítali a pokud možno zajistili účast 
svých ratolestí. 

Za vedoucí Mindiánek přeji všem 
krásné Vánoce a mnoho Božího 
požehnání do nastávajícího roku 2009. 

Michael Malkovský 

Výzva pro dobrovolníky - 
Vánoční slavnostní oběd 

Před několika lety jsme potkali 
správné lidi s velkorysou snahou 
pomáhat lidem bez domova. Studenti 
a lidé z Komunity Sant'Egidio provázejí 
tyto bratry a sestry modlitbou, 
přátelstvím a nejrůznější pomocí. Jednou 
z nich je i každoroční oběd na 2. svátek 
vánoční v Sále kardinála Berana na 
Pražském arcibiskupství.  

Komunita Sant'Egidio vznikla v roce 
1968 v Římě jako laické hnutí v rámci 
katolické církve; název má podle 
římského kostela Sant'Egidio, kde má 
své centrum. Dnes se k ní hlásí na 50 
tisíc lidí z více než sedmdesáti zemích 
světa. Působí v oblasti evangelizace, 
charity, ekumenismu a dialogu pro mír 

mezi národy a náboženstvími. V Praze se 
komunita schází v pondělí večer o půl 
sedmé k modlitbě v kostele Sv. Kříže na 
Příkopech a k následné pomoci na ulici 
a nádražích.  

Dnes se pomoc netýká jen 
bezdomovců, potřební jsou i mezi 
imigranty, které  komunita osloví často 
jako první, protože u nás nikoho neznají, 
a na vánoční oběd se zvou také lidé 
z domova důchodců, tedy ti, kteří již 
nikoho nemají, nebo rodina o ně nemá 
zájem. Těsně před Vánoci probíhá sbírka 
zachovalého a čistého oblečení, které 
všichni potřebují a udělá velkou radost.  

Vánoční oběd připravuje pravidelně 
jedna pražská restaurace jako sponzorský 
dar, je však potřeba mnoha pomocných 
rukou, protože je třeba nejen jídlo 
připravit, roznést a nádobí umýt, ale 
hosty také přivítat, věnovat se jim 
a připravit dárky i program. Kardinál 
Vlk všechny přítomné nejdříve přivítá, 
pronese otcovskou řeč, a pak většinou 
velmi srdečně si s přítomnými vypráví 
a naslouchá.  

Zdá se, že tady dochází k 
oboustrannému obdarování. Být totiž 
obdarován někým, kdo má méně nebo 
dočista nic, může být docela životní 
lekcí. Přijďte, těšíme se na vás!  

Zájemci o pomoc se mohou podívat 
na www.santegidio/org.cz, kde se 
dozvědí další informace.  

Jana Klepková 

Rozhovor a gratulace 
V tomto čísle představujeme 

čtenářům paní Marii Kaplanovou. Řada 
z nás ji vídá spolu s jejím manželem, 
panem Jiřím Kaplanem, o nedělních 
bohoslužbách; ne každý člen našeho 
společenství ví, co vše má za sebou – 
připomeňme jen výchovu 10 dětí, 
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církevní aktivity v době nesvobody (byt 
manželů Kaplanových je zmiňován jako 
dějiště shromáždění na jaře roku 1968, 
kdy křesťané vznesli své politické 
požadavky; v bytě Kaplanových vzniklo 
v roce 1989 Hnutí za občanskou 
svobodu), poslanecký mandát ve 
Federálním shromáždění za tehdejší 
KDS po roce 1989, iniciaci vzniku 
mnoha asociací, které uvádějí do života 
myšlenky druhého vatikánského koncilu, 
totiž že křesťan nemá být lhostejný 
k problémům tohoto světa. 

Minulý týden oslavila paní Marie 
významné životní výročí. Při této 
příležitosti jí redakce položila otázku, co 
jí v životě udělalo největší radost. 

„Největší radost mně vždycky 
udělalo, když se mi podařilo přispět 
k založení něčeho nového. Pán Bůh na 
mě seslal různá trápení asi proto, abych 
z toho udělala něco dobrého. A tak když 
jsem se například setkala s problémem 
drog, nepodařilo se mi sice vyřešit 
problémy toho konkrétního člověka, ale 
bylo z toho založení Magdalény 
(=občanského sdružení, zabývajícího se 
léčením drogově závislých, pozn. red.), 
která od svého založení žije dál svým 
životem a už má druhého ředitele. Také 
jsem měla a mám radost z činnosti Živé 
rodiny, jejíž vznik jsem iniciovala. Živá 
rodina působí pod hlavičkou YMCA 
a prosazuje zájmy početných rodin. 
Další organizací, u jejíhož vzniku jsem 
byla a která se ujala, je Ochrana 
nenarozeného života.  

Když jsem byla ve FS, byly mojí 
výhodou jazykové znalosti – angličtina, 
francouzština, němčina, a tak jsem 
například mohla spoluzaložit českou 
pobočku ACAT, což je název pro 
křesťanské sdružení proti mučení 
kdekoliv na světě (Association 

Chrétienne pour Abolition de la 
Torture). 

Netoužila jsem po funkcích a po řízení 
vlastní činnosti, byla jsem ráda, když 
jsem něčemu pomohla.“ 

Jsme rádi, že Vás máme mezi sebou. 
K Vašemu životnímu výročí Vám 
přejeme odměnu za vše dobré, čím jste 
nám ostatním příkladem. 

H. Krátký 

Zkouška sboru na zpěvy vánoční 
Milí přátelé a příznivci 

svatovojtěšského občasného sboru! 
Přiblížil se opět čas, kdy vytáhneme 

z archivu staré party a zanotujeme 
oblíbené melodie. Víme, že naše zpěvy 
nejsou dokonalé, chtělo by to více 
zkoušek, nový repertoár a  čerstvý vítr... 
Ale děláme, co můžeme, a neseme 
statečně v sobě i tento bolestný rozpor, 
že víme, jak by to ideálně mělo být! 
A přesto, především k větší slávě Boží, 
znovu to zkusíme, naladíme hlasy a na 
Boží hod při nedělní liturgii zazpíváme, 
co nazkoušíme na 4. neděli adventní. 

Zkouška dospělého sboru se koná 
21.12. v 18:00 u Hošků 
v Českomalínské 47. 

 

Dětská Vánoční liturgie  
- nácvik koled 

Zveme malé zpěváky a muzikanty na 
nácvik koled na štědrovečerní odpolední 
bohoslužbu, každý nástroj vítán! 

V úterý 23. 12. odpoledne v 16.00 u 
Hošků, na nezpěváčky čeká bedna s 
legem a na všechny sladká odměna. 

Těší se 

Martina Hošková 
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Tříkrálová sbírka 2009  
Počátkem nového roku proběhne již 

tradiční Tříkrálová sbírka. Ve farnostech 
po celé diecézi budou skupiny koledníků 
ve dnech 4.-11. ledna vybírat na ulicích a 
veřejných prostranstvích finanční 
příspěvky od dárců.  

Každá farnost, kde se sbírka bude 
provádět, má možnost požádat o částku 
65% z vybraných peněz na svůj farní 
sociální úmysl. 

Diecézní záměr pro Tříkrálovou 
sbírku 2009 je následující:  

1. Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: 
vybavení nově otevřeného azylového 
domu pro matky s dětmi a týdenního 
stacionáře pro seniory.  

2. Migrační centrum Praha – 
vybudování nových prostor 
specializované poradny pro migranty 
a uprchlíky.  

3. Vyšší odborná škola v Bidaru, 
Indie – příspěvek na výstavbu školy 
v oblasti, kde Arcidiecézní charita Praha 
podporuje také chudé děti v projektu 
Adopce na dálku.  

Průběh Tříkrálové sbírky koordinuje 
Arcidiecézní charita Praha. Ta dodá do 
všech farností kasičky i ostatní materiály 
(průkazy koledníků, dárkové balení 
cukru apod.).  

Obracíme se na všechny farnosti, aby 
se Tříkrálové sbírky zúčastnily. Není to 
pouhá příležitost získat určité finanční 
prostředky na podporu sociálních aktivit 
farnosti, ale také možnost společné práce 
ve farnosti, která vždy upevní lidské 
vztahy. Důležitý je i ten aspekt, že při 
Tříkrálové sbírce jsou oslovováni lidé na 
ulicích – ti, kteří mnohdy do kostelů 
nikdy nejdou, a je tak příležitost, aby 
poznali, že církev skrze Charitu 
a farnosti dělá mnoho dobrých věcí pro 

ty, kdo potřebují pomoc. Těmto lidem je 
skrze Tříkrálovou sbírku nabídnuto se do 
takové pomoci zapojit.  

Na zahájení Tříkrálové sbírky bude 
koledníkům požehnáno při mši svaté. 
Otec kardinál Vlk ji bude sloužit v Sále 
kardinála Berana v Arcibiskupském 
paláci v Praze v neděli 4. ledna 2009 ve 
14:30. Zveme všechny, kteří se na 
přípravě a průběhu Tříkrálové sbírky 
budou podílet – především však 
koledníky – aby se této mše svaté 
zúčastnili. Koledníci mohou přijít ve 
svých královských kostýmech.  

Veškeré informace o organizaci 
a průběhu Tříkrálové sbírky obdržíte 
v sídle Arcidiecézní charity Praha, příp. 
telefonicky, nebo na webových 
stránkách ADCH Praha, www.charita-
adopce.cz.  

Mgr. Pavel Šimek,  
zástupce ředitele ADCH Praha  

Plesová sezóna se blíží a s ní 10. 
Svatovojtěšský  ples 

Pro příznivce tance a dobré zábavy 
máme dobrou zprávu. Svatovojtěšský 
ples opět bude. V pátek 13. února 2009 
nás čeká jeho jubilejní desátý ročník. 
A ne ledajaký;  bude výjimečný hned 
v několika ohledech. Poprvé ho chceme 
pořádat společně s bratřími evangelíky 
ze sboru CČE v Bubenči. A poprvé 
chceme ples pojmout jako ples 
v maskách. Ano, rozumíte správně, ples 
v maskách; tedy nikoliv ples maškarní, 
ale veselý karneval ve škraboškách nebo 
nápaditých kostýmech. Kreativitě se 
samozřejmě meze nekladou.  

Přestože náklady na ples se rok od 
roku zvyšují díky rostoucím cenám 
nájmů sálu a hudby, rozhodli jsme se 
nezdražovat vstupné. Musíme však ples 
vyprodat do posledního místa. I to byl 
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jeden z důvodů, proč k pořadatelství 
přizvat bratry evangelíky. Mimoto mají 
ve svých řadách mnoho vynikajících 
muzikantů a tanečníků, takže se můžeme 
těšit na velice pěkný a bohatý program 
plesu.  

Vstupenky v ceně 200 Kč si můžete 
od 3. adventní neděle zakoupit u Víta 
Grece a Míly Nováka. Neváhejte tedy 
příliš dlouho a kupujte, u nás bude 
v prodeji 100 lístků na nejlepší 
a nejlevnější ples v Praze.   

Ještě poznámka pod čarou: ples od 
samého počátku nezištně organizuje 
parta nadšenců a výtěžek z prodeje 
vstupenek padne na nájmy a honoráře 
pro účinkující. Zbyly-li někdy nějaké 
peníze, vždy jsme je s vaším tichým 
svolením věnovali na charitu.  

…a ještě jeden ples: 
Pokud jste po přečtení předchozího 

článku zatoužili po tanci a nechce se 
vám čekat až do 13. února, máme pro 
vás nabídku podobně vydařeného plesu. 
Pražská Manželská setkání pod záštitou 
sdružení YMCA-Živá rodina pořádají v 
Arcibiskupském paláci v sobotu 
17.ledna 2009 svůj šestý ples. Mnozí 
z vás jste „manželáky“ i  manželáckými 

plesy prošli. Rádi vás, ale i ostatní hosty, 
na našem plese uvítáme. Vstupenky za 
200 Kč jsou v omezeném množství v 
prodeji u Víta Grece. 

Vít Grec 

Výzva čtenářům - archív Vojtíka 
Drobná informace z titulku tohoto 

čísla napovídá, že příští číslo, které – dá-
li Bůh – vyjde po Novém roce, bude 
jubilejní sté! To je příležitost k bilanci 
těch uplynulých 100 čísel a také 
k poděkování všem, kteří mají zásluhu 
na tom, že časopis Vojtík po všechna 
tato léta vycházel. 

K řádné bilanci je však třeba 
shromáždit kompletní archív všech čísel 
Vojtíka, což je úkol náročnější 
i dobrodružnější, než se na první pohled 
zdálo. Proto prosím všechny čtenáře, aby 
přispěli k vytváření tohoto archívu. Kdo 
má doma v papírové či elektronické 
formě některá z minulých čísel, obraťte 
se prosím co nejdříve na mě nebo 
některého z níže uvedených členů 
redakce. 

S poděkováním 
H. Krátký 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…a nakonec všem, kterým světské starosti spojené s koncem 
občanského roku překážejí v prožití skutečných vánočních darů – 
darů pokoje a naděje: 
 

Má-li problém řešení, 
nemá smysl dělat si starosti. 

Nemá-li řešení, 
starosti nepomohou. 

tibetské přísloví 

Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6, pro vlastní potřebu. 
Redakce:  Vít Grec, tel. 23333 88 36, vit@grec.cz;  Jana Klepková, tel. 603101439, 
jana.klepkova@centrum.cz ; Hynek Krátký tel. 222 945 447, hkratky@upcmail.cz 

. 
Jim odevzdávejte příspěvky. Za obsah odpovídá redakce. Vojtík na webu: www.sv-vojtech.eu/vojtik  
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