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Milí přátelé,
vítáme vás z chaloupek, bytů, luhů a hájů, hor i vod a doufáme, že jste odpočatí a s nadějí
hledíte do budoucna. Zdravíme zvláště děti a studenty v novém školním roce. Všem přejeme
mnoho zdaru a úspěchů. Vítáme mezi námi i naše nejmenší, rádi zachováme klid při jejich
nedělním radostném výskání, vždyť zejména oni patří co nejblíže k Ježíši. Našim seniorům
přejeme pevné zdraví a radost ve svých rodinách. Vypadá to, že před sebou máme týdny, ne-li
měsíce, kdy k našim běžným pracovním a školním povinnostem přibude starost o směřování
našeho státu. Možná námi bude doslova vibrovat tristní politická situace. O to více bychom
se měli semknout jako společenství a vzájemně si pomáhat při „udržení zdravého rozumu“
a předávání hodnot a nadějí. Velkou posilou nám může v nadcházejících dnech být právě
návštěva svatého otce Benedikta XVI. On je nositelem hodnot, které přetrvaly tisíciletí. Tak
tedy s radostí se připravme na jeho příjezd a naslouchejme pozorně jeho slovům. Věřím, že
do současné situace vnese moudrost a trochu světla…
Vaše redakce

A znovu na začátku…
Církevní záležitosti se řídí především harmonogramem liturgického roku, který začíná
prosincovým adventem. V rytmu života našeho svatovojtěšského společenství se však také
odráží cyklus školního roku.
S koncem letních prázdnin a se začátkem
nového školního roku se tak vracejí mnozí farníci do lavic našeho kostela a také ožívají aktivity v našem společenství. Neškodí si je zde
připomenout a pozvat všechny čtenáře k jejich
využívání.
Vedle nedělních bohoslužeb začnou i mše
svaté v pondělí a ve středu, vždy od 17.30.
Od počátku října se budou sloužit i mše v sobotu ráno, od 7.45.
Začíná výuka náboženství, která se koná
každý pátek od 15.30. Výuka probíhá celkem
ve čtyřech skupinách podle věku, které vedou

Alena Zavadilová a Katka Janečková, Milan
Kvíz, Hana Hudcová a bohoslovci ve spolupráci s P. Vladimírem.
Na výuku náboženství budou časově navazovat schůzky rytířů obnoveného svatovojtěšského řádu – v pátek od 16.30.
Příprava k biřmování začne v adventu, tedy
na počátku prosince, schůzky se budou konat
v pondělí.
Čekají nás následující jednorázové akce:
•• Výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha oslavíme v neděli 8. listopadu.
•• V listopadu proběhne rovněž příprava
na a samotné udílení svátosti nemocných.
•• Dne 4. prosince se bude konat Mikulášská
slavnost.
•• Duchovní obnova (adventní) pro naše
společenství se bude konat 5. prosince.
•• V úterý 8. prosince si připomeneme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie.

Po letních prázdninách také ožívají další
činnosti našeho společenství, mezi nimiž jsme
zaregistrovali zejména chvályhodnou snahu
obnovit a dále rozvinout mládežnický orchestr sv. Vojtěcha. Chceme udržet tradici „farní
kávy“ vždy první neděli v měsíci (koordinaci
má na starosti Hana Rakovská). Bude pokračovat i akce „Dětský list“ pro ty nejmenší, ale
o tom podrobněji pojednává samostatný článek. Podzimní program pondělních přednášek chystá i místní pobočka České křesťanské
akademie. Nadále by se mělo scházet i společenství maminek, najde-li se ochotná vedoucí.
Hynek Krátký

vající kamenné schodiště a asi i nainstalovat
držák na jízdní kola – to vše za „naše“ peníze.
Jako červená nit se dalším jednáním táhl
fenomén, který bych nazval generační krize nebo možná ještě výstižněji neochota přijmout zodpovědnost, a to zejména za činnosti
s pravidelnou periodicitou. Příkladem budiž
dosud marné hledání nástupkyně organizátorky setkávání maminek Martiny Tesařové,
která se pro nástup do zaměstnání této činnosti již nemůže věnovat. Rozšíříme-li poněkud okruh, pak narazíme na personální nouzi
při obsazování hodin náboženství vhodnými
učiteli a učitelkami.
Může se zdát směšné, že jsme v září řešili Mikulášskou, ale důvodem bylo se vyhnout
blamáži a po zkušenostech z minula včas určit
pro koho a jaká ta Mikulášská má být, a podle
toho hledat její organizátory.
Také redakce Vojtíka si mým prostřednictvím přihřála polívčičku ve formě prosby
o zpětnou vazbu na obsah a formu Vojtíka.
Tuto žádost bych zdůvodnil tím, že se redakci příspěvky spontánně jaksi nehrnou a co
si nevyškemráme, to nemáme, a zřídka kdy
do uzávěrky. Konec konců i tento článek píšu
po uzávěrce, protože se rada sešla až v pondělí. Předem jsem požádal o vyloučení odpovědí
typu „je to skvělé, jen to tak dělejte dál“, protože ty nám opravdu nepomohou. Co jsme se
dozvěděli?
Vojtík jako médium má několik rovin:
1. Informační o dění ve společenství (termíny, programy , akce).
2. Budování a prohlubování vztahů uvnitř
společenství – zejména rozhovory byly
kvitovány jako důležitý prvek vzájemného poznávání se; zde by bylo dobré zaměřit se i na celé rodiny nebo společenství/skupiny u sv. Vojtěcha.
3. Povzbuzování a motivace společenství
k životu s Kristem a k aktivitě ve prospěch bližním.

Svatovojtěšská rada
po prázdninách
Rada se sešla poprvé po prázdninách a po delší pauze (naposledy v květnu). Evergreenem
jednání byla i tentokrát výstavba bezbariérového vstupu do kostela. Jistě jste zaznamenali stavební ruch a to, že nájezdová rampa
se již rýsuje. Co jste ale zaznamenat nemohli je fakt, že díky bezprecedentní liknavosti
a lhostejnosti investora (Arcibiskupství pražské – jmenovitě jeho stavební odbor) stavba
nebude dokončena a kolaudována v původně
plánovaném termínu tak, aby mohla být slavnostně otevřena 2. října. Za pozornost stojí,
že je financována výhradně z „cizích“ zdrojů.
Výrazně přispěla městská část Praha 6, sponzoři a štědří dárci. Pozvaným hostům (mimo
jiné pan kardinál Vlk a starosta Prahy 6 Chalupa) a sponzorům jsme se omluvili, a dá-li pán
Bůh, pozveme je na slavnostní otevření někdy
na jaře – do zatím neznámého termínu kolaudace nemá cenu přemýšlet o žádném konkrétním datu.
Není bez zajímavosti, že v rámci „akce rampa“ se zřejmě podaří i zakoupit invalidní vozík
pro potřeby kostela (abychom měli po rampě
potřebné osoby čím vozit) a dále opravit stá2

Méně frekventovaným, ale žádoucím žánrem jsou postřehy odjinud, pohledy zvenčí ať
už pozitivní nebo negativní – podělit se zejména o duchovní zážitky a prožitky, které jsme si
přinesli ze svých cest, návštěv atd.
Abychom vás tím vším i nadále mohli bez
újmy na vlastním zdraví sytit, potřebujeme
k tomu i vás, naše čtenáře. Rádi se od vás
dozvíme zajímavé tipy na osoby či zdroje informací, náměty, citáty, krátké texty, recenze
knih či osobní svědectví. Nebo nám svoje příspěvky prostě posílejte. S určitým „zásobním“
fondem by se redakci lépe pracovalo.
V závěru schůze jsme se ještě relativně
krátce věnovali tématu z květnové rady, a to
rozdělení činností v působnosti pastorační
rady do tématických okruhů a přidělení zodpovědností za ně jednotlivým členům. Jednotliví „ministři“ souhlasí s přidělením resortů. Do příští schůze si každý/každá promyslí
dlouhodobý záměr svého resortu a krátkodobé cíle.
Vít Grec

včetně podnětů ke změnám a vylepšením. Zejména bychom však ocenili, pokud by se našli
i další, kteří by byli ochotni se na těchto aktivitách podílet, buďto při přípravě dětského listu
nebo při doprovodu písně vkládané v závěru
sv. přijímání (ideálně pak na obou aktivitách).
Zejména další alespoň jedna až dvě sady kytaristů (či jinými hudebními nástroji vládnoucích farníků) by výrazně ulehčily naši situaci,
kdy zda bude či nebude hrána doprovázená píseň je ve většině případů závislé na přítomnosti jedné rodiny. Přitom, jak sami vidíte, takové
nedělní vystoupení není až tak otázkou umu,
jako spíše odvahy poprvé vystoupit před auditorium. Proto prosíme, kdo byste byli ochotni
se podílet na našich započatých snahách, kontaktujte nás po nedělní mši svaté, nebo kdykoli na vojtaforchildren@seznam.cz.
Za společenství rodin
Martin a Katka Janečkovi

Dětský list a to kolem

Do společenství maminek jsem začala chodit téměř před sedmi lety, krátce po narození
první dcery. Uvítala jsem možnost scházet se
s dalšími maminkami z farnosti k diskuzím
duchovním i výchovným a ke společné modlitbě v kapli kostela (nahoře na ochozu), která se
přizpůsobovala i malým dětem.
Postupem času mi Eva Jelínková – nositelka myšlenky a zakladatelka společenství
maminek – předala štafetu ve vedení těchto
setkávání. Dlouho se mi nechtělo vzít na sebe
tuto odpovědnost a necítila jsem se na to ani
po duchovní stránce. Přesto jsem po několika
výzvách na tuto nabídku kývla a po narození
druhé dcerky jsem se stala zastřešující osobou
pro maminkovská setkání.
Nakonec to není až tak náročné – setkání se konají od začátku října do konce května (mimo jarní prázdniny) dvakrát do mě-

S novým školním rokem a návratem dětí
z prázdnin se na nedělní mše vrátily i „dětský
list“, společná modlitba „Otče náš“ dětí před
oltářem a kytarami doprovázená píseň. Tyto
novinky minulého školního roku byly zavedeny společnou iniciativou společenství šesti
rodin a společenství „maminek“, s nutnou
podporou P. Vladimíra. Záměrem bylo více
děti zapojit do dění při mši svaté a pomocí dětského listu nabídnout možnost předem je zábavnou formou seznámit s obsahem některého z nedělních čtení a ulehčit jim tak vnímání
textů Písma.
Každotýdenní realizaci těchto aktivit fakticky zajišťuje šest rodin a zástupce společenství
maminek. Velmi bychom přivítali Vaše názory
na stávající podobu a obsah těchto našich snah,
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Společenství maminek
u sv. Vojtěcha

Z důvodu TV přenosu návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně, který bude P. Málek komentovat, bude v neděli 27. září u sv. Vojtěcha mše pouze odpoledne od 17.30 hodin.
V souvislosti s touto návštěvou se také uskuteční debata v rámci pravidelného pořadu Hovory o vztazích na ČRo 6 na téma „Katolická rodina dnes“. Moderuje PhDr. Eva Labusová,
která bude diskutovat se svými hosty například o následujících otázkách: Jak se dnes žije
katolickým rodinám? Co řeší a co je trápí? Čím si myslí, že společnost obohacují?
Pořad uslyšíte na ČRo 6 27. září v 19.30. Jak naladit se dozvíte na http://cro-6.jdem.cz/.
síce, a to každou první a třetí středu v měsíci
v čase od 10 do 12 hodin. Naše diskuze byly
tu spíše výchovné či reflektující partnerský život, tu s duchovním obsahem. Do toho jsme
však musely vždy opečovat i houf dětí ve věku
od narození do školního věku, takže na příliš hluboké rozhovory prostor nebyl. Udělaly
jsme si čaj, přinesly něco k občerstvení, někdy
jsme si připravily i drobný program pro starší – školkové – děti (přípravy na neděli – katecheze s vybarvováním obrázků, čtení z dětské
bible a podobně). Poslední půlhodinu setkání
jsme věnovaly modlitbě v kapli. Modlitba byla
přizpůsobená věku našich dětí – hodně zpívání, díky a prosby takové, aby jim děti rozuměly
a mohly se k nám přidat.
K čemu vlastně takové společenství je?
Osobně ho vnímám především jako příležitost
k bližšímu poznání se jak mezi maminkami,
tak mezi dětmi. Já i mé dcerky jsme navázaly
pevná a intenzivní přátelství s několika dalšími maminkami. Naše kontakty se rozšířily
i daleko za zdi kostela – potkáváme se ve školách, školkách, na kroužcích, občas vyrazíme
na hory nebo něčí chalupu. Je to zkrátka příležitost žít opravdové společenství s těmi, se
kterými nás spojují nejen společné zážitky, ale
i společná víra a křesťanský život.

Co pro to bylo potřeba udělat? Především
nebát se vzít na sebe odpovědnost, stát se jakousi kontaktní osobou. Vycházela jsem ale
z toho, že „jaké si to uděláme, takové to máme“
– odpovědnost není jen na jednom, ale na všech
přítomných. Postupně jsem oslovovala maminky z boční lodi, kolem kterých se motaly
děti. Zdaleka ne všechny nakonec na setkání
přišly, i když všechny poděkovaly za pozvání.
Už tento první kontakt byl vykročením z anonymity. Nakonec se utvořila skupinka kolem
deseti maminek s předškolními dětmi. Zdaleka ne vždy dorazili všichni – někdy nás bylo
sedm, někdy dvě. V každém případě to však
bylo pro mě i mé děti milé setkání a zastavení
v každodenním spěchu.
Nyní se ale situace mění – dcery jsou ve škole a ve školce a já jsem na částečný úvazek nastoupila do práce. Sháním tedy také někoho,
komu bych štafetu předala dál… Pokud někdo
cítíte, že takováto setkání vás mohou obohatit
či povzbudit, obraťte se na mě! Ráda předám
své zkušenosti. Je samozřejmé, že společenství bude fungovat jen tehdy, budou-li o něj
mít maminky zájem (a alespoň jedna, klidně
i víc) se ujme jeho organizace.
Martina Tesařová
mar_tes@seznam.cz
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