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Zahlédnout cíl
„Povzbuďte věřící k hledání svatosti a na cestě
k ní…“. Asi takto znělo zadání pana redaktora,
když mne žádal o krátký úvodní text do našeho
Vojtíka. Jeho číslo dostáváte do rukou prakticky v předvečer letošní slavnosti Všech svatých,
která otevírá měsíc listopad.
Snad jste, moji drazí, podobně jako já, měli
ve škole spolužáky, kteří potom, co složili
zkoušku, ochotně svému okolí sdělili všechny
podrobnosti jejího průběhu i podstatné formulace odpovědí, které zkoušejícího u zadaných
otázek zajímaly především. Takové relace mi
nejednou pomohly v přípravě, hned jsem si víc
dokázal představit, jak sama zkouška vypadá
a na co zvlášť se při studiu zaměřit. Zkrátka,
věděl jsem přesněji, co mne čeká…
Jiná moje vzpomínka se váže k dlouhým
procházkám, které jsme bratr a já v dětství
podnikávali spolu s tatínkem. V netrpělivosti
a únavě z dlouhé cesty jsme se neustále vyptávali: „Kdy už tam budeme?“ nebo „Jak je to
ještě daleko?“ Tatínek odpovídal: „Vidíš tamten strom? Jen kousek od něj je náš cíl. Už brzy
tam budeme.“ S takovým ujištěním se nám šlo
mnohem lehčeji, už jsme viděli, kam asi směřujeme. Dokázali jsme si to představit.
Pro mne je dnešní slavnost právě takovým
ujištěním: mohu zahlédnout cíl životního putování, pochopit smysl mé námahy, ujasnit
si, na co především se zaměřit, poznat, co je
podstatné.
Kristus je pro nás všechny oním ochotným
společníkem, trpělivým přítelem, zkušeným
průvodcem, který v našich nejistotách, netr-

číslo 112
Kameny v zplanělých vinicích
zmizely
I balvan před prahem
obrůstá
Ničím ty šlahouny
věčného života na zemi
pro kus bílé skály
která mi svítí
ze tmy
Viola Fischerová
ze sbírky Domek na vinici

pělivosti, únavě i nedůvěře s láskou ukazuje
skutečnosti, které pro nás Bůh připravil. „Blahoslavení chudí v duchu, plačící, tiší, milosrdní…, neboť jejich je nebeské království, neboť
budou potěšeni, dostanou zemi za dědictví,
dojdou milosrdenství…“ (srov. Mt 5,3nn).
Potom, co jsme zahlédli cíl a pochopili podstatné, s nadšením se nasaďme pro zbývající
úsek cesty a neúnavně se věnujme přípravě!
P. Vladimír

Představujeme z našeho
společenství
Pro toto číslo jsme o rozhovor požádali
Ing. Marcelu Grecovou, mladou maminku dvou
dětí a především organizátorku společenství
maminek u sv. Vojtěcha.
Marcelo, mohla by ses na úvod představit?
Je mi 26 let, jsem čtvrtým rokem vdaná, vystudovala jsem obor Technologie potravin na ne-

daleké Vysoké škole chemicko-technologické,
kde i nadále studuji bakalářský studijní program Učitelství chemie. Také mám dvě krásné
děti, Samuela (skoro 3 roky) a Alžbětu (7 měsíců), oba byli u Vojtěcha křtěni. Ke svatému
Vojtěchu mám velmi blízko, chodím sem už
dlouho a měla jsem tu i svatbu.

tom se přesuneme do kaple na krátkou modlitbu a pár písniček s dětmi. Pak jen nevěřícně
koukáme na hodinky a pelášíme domů.
Cílem Maminek je vidět se s maminkami ze společenství i jindy než v neděli po mši
(po půlhodině povídání před kostelem začíná
být zima:-)), sdílet své radosti i strasti, zajistit společensko-duchovní program pro děti
Jak ses dostala k organizování Maminek?
a především se vzájemně podporovat společDo maminek jsem začala chodit po narození nou modlitbou.
Samíka. Tehdy je vedla Martina Tesařová, která loni nastoupila do práce a nenašel se nikdo, Chtěla bys ještě něco dodat?
kdo by organizaci převzal. O tom, že bych si Ráda bych pozvala maminky, které ještě váhato vzala na starost, jsem uvažovala už tehdy, jí nebo o Maminkách nevěděly, aby se nebály
ale měla jsem před státnicemi a neměla jsem a přišly mezi nás. Zároveň bych ráda poděkona to dost času. Proto jsme se zase začaly pra- vala Duchovní správě za možnost setkávání
videlně scházet až v lednu 2010. Účast byla u svatého Vojtěcha realizovat.
zpočátku nižší, ale to nás neodradilo. Tímto
bych také chtěla moc poděkovat Růženě Bed- Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil
nářové a Ivaně Böhmové za podporu a pomoc
do budoucna.
s obnovou maminek.
Vojta Grec

Ze zasedání Pastorační rady

Jak jsou na tom tedy Maminky dnes?
Časový plán zůstává neměnný, scházíme se
vždy první a třetí středu v měsíci od 10 do cca
12 hodin. Se začátkem nového školního roku
přišly nové maminky, z čehož mám velkou radost (průměrně se nás sejde okolo pěti).
Mohla bys nám popsat, jak takové setkání
probíhá a pro koho je určeno?
Určeno je pro maminky na mateřské dovolené (pracující v tuhle dobu většinou nemají
čas, ale jsou samozřejmě také zvány) s malými
dětmi.
Setkání probíhá většinou tak, že si nejdříve
s šálkem čaje povídáme o předem domluveném tématu (aktuální dění, praktické „dětské“
problémy a zkušenosti, nevyhýbáme se ale
ani tématům duchovním). Během toho se staráme o děti, které si spolu hrají. Někdy bývá
velmi veselo:-). S dětmi si ale jen nehrajeme,
snažíme se jim také předávat vztah k Bohu
(čteme dětskou Bibli, povídáme o víře…). Po2

Tentokrát jsme se skoro kompletní sešli 11. 10.
Jeden člen rady, Václav Fořt , nám ubyl, pracuje v zahraničí a na členství abdikoval. Rada
se na návrh duchovní správy rozhodla jeho
místo neobsazovat náhradníkem a dokončit
svoje funkční období, které je již za polovinou,
v oslabení.
O čem jsme jednali? Překvapivě ještě o tématu z předminulého zasedání, a sice o tom
jak konečně „dát do kupy“ ozvučení kostela.
Snad se hnuly ledy a ve spolupráci našich odborníků s firmou, která ozvučení montovala
se podaří aparaturu nastavit tak, aby bylo slyšet ve všech prostorech kostela.
Jistě jste si všimli, že přede mší se nyní zpívají litanie a při mši naši duchovní věnují velký
prostor tomu, aby se do dění maximálně zapojily děti. To jsou plody aktivit pastorační rady
směřujících k celkovému zklidnění a většímu
vtažení, nejen dětí, do dění při bohoslužbě. Jak

se to daří a co bychom ještě mohli dělat budeme zjišťovat před Vánocemi.
V nedělí 7. listopadu – tedy příští neděli – přijde na pastorační návštěvu pan arcibiskup Dominik Duka. Pro hladký průběh návštěvy byl již před prázdninami arcibiskupstvím
poslán instrukční dopis, který neponechává
nic náhodě. Na jeho základě jsme tedy rozdělovali úkoly, kdo bude vítat, kdo hrát na varhany a kdo zpívat, kdo za farnost poděkuje
za návštěvu, kdo pozve pana starostu a kdo se
postará o posvícenské koláče. A protože pan
arcibiskup se jistě na návštěvu připraví a bude
chtít vědět, jak to u nás chodí, je jeho návštěva i příležitostí zaktualizovat obsah webových
stránek.
Hudební rada – tedy kolektiv varhaníků,
varhanic a sbormistryň vedený Pavlem Vopařilem – předložila nabídku pěveckého sboru
Akant, který působí při KTF, uspořádat koncert
pro seniory. Bude 21. prosince, zazní Rybova
Česká mše vánoční a koncert bude i beneficí
pro komunitu San Egidio, která každoročně
pořádá vánoční oběd pro bezdomovce v arcibiskupském paláci. Tak přijďte a pomozte.
Bohužel jsme se museli zabývat i nepříjemnou záležitostí, a to množstvím stížností
na chování našeho pana kostelníka. Po důkladném zvážení rada souhlasila s tím, aby
byl této služby zproštěn. Znamená to však,
že do doby, než se podaří najít nástupce, se
budou o řadu prací muset postarat dobrovolníci. Ty si vezmou na starost určení členové
rady. Na vás se obracíme s prosbou: kdybyste
věděli o schopném a zdatném člověku, nejlépe důchodci, který by byl schopen tři všední dny po zhruba hodině od 17.00 a v neděli
od 9 do 12 hodin zastávat kostelnickou službu, sdělte to, prosím, P. Málkovi nebo jáhnovi
Martinovi. Služba obnáší i úklid (v zimě i sněhu) na schodech a rampě.
A konečně, s předstihem jsme připravovali
program na advent a Vánoce. Jako vždy končím výzvou: s jakýmikoliv náměty na zlepšení

a zkvalitnění života našeho společenství se obracejte na kteréhokoliv člena pastorační rady.
A modlete se za nás, prosíme.
Vít Grec

Ohlédnutí za svatováclavskou
poutí
Letos nám počasí nepřálo – to ráno bylo velmi deštivé, což zřejmě odradilo řadu poutníků,
protože se stěží zaplnilo celé náměstí ve Staré
Boleslavi.
Přesto letošní svatováclavská pouť byla
pozoruhodná tím, že hlavní mši svatou sloužil poprvé nový arcibiskup pražský, P. Dominik Duka. Slavnostní bohoslužba proběhla
za účasti papežského nuncia a dalších biskupů a, jak se stalo již chvályhodnou tradicí,
za účasti předních politických představitelů – zpod deštníků jsme zahlédli pana prezidenta, předsedkyni Poslanecké sněmovny.
Naše svatovojtěšské společenství také mělo
na mši své zástupce – prosebné přímluvy
po homilii přednesli ve skautských krojích
Vojtěch Krátký a Tereza Vernerová.
Ale ještě k homilii – promluva nového arcibiskupa byla postavena na myšlence, že svatý
Václav je i dnes potřebný svou vlastností, která
neztrácí svou důležitost staletími, ale je potřebná v každé době – totiž statečností. Tím
zároveň nepřímo polemizoval s falešným, ale
dosti rozšířeným obrazem svatého Václava
jakožto bojácného člověka. Arcibiskup připomněl, že skutečná statečnost se neprojevuje
siláckým řinčením zbraní, „používáním svalů“, ale odvahou lidi spojovat a přitom vytrvat
ve své víře. Takovou statečnost, bránící klesnout před obtížností úkolů, jimž čelíme, potřebujeme každý z nás i dnes.
Nevím, zdali to bylo záměrem organizátorů, ale téma statečnosti bylo svérázným způsobem pojato i na konci celé mše. Po hezkém
proslovu pana prezidenta vystoupil na pódium „zástupce mládeže“, který velmi uvolněně,
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spontánně (jako jediný mluvčí mluvil spatra) •• Chápe, že malé dítě se nemůže hodinu souoslovil přítomné, podal krátké svědectví o své
středit, mlčet a nehýbat se.
cestě za vírou, aby připomněl loňskou ná- •• Rozumí, že děti běháním a křikem ruší
vštěvu Benedikta XIV., přičemž velmi upřímostatní věřící,
ně zmínil i svůj dojem bázlivosti křesťanů, •• ale nemůže s tím mnoho udělat, leda občas,
a vyzval přítomné (zejména mladé) k účasti
když je nejhůř, vzít dítě na chvíli ven před
na chystaném madridském setkání se Svatým
kostel – a tím přijít o část bohoslužby.
otcem.
Pokud jsou děti dvě nebo tři, pokud je na mši
Hynek Krátký jen jeden z rodičů, vše se ještě zhoršuje a situace
„houstne“.
Rodiny s dětmi jsou u nás vítány!
Následující body proto berme jako záchranný návod a zároveň uklidňující podporu pro
Jsme rádi, že nedělní mši svatou v našem kos- každého, kdo je tu na mši s malými dětmi:
tele navštěvuje hodně rodin s malými dětmi. •• Rodiče a malé děti jsou u sv. Vojtěcha srdečně vítáni.
Vzhledem k tomu, že přes zimu jich do našeho vyhřívaného kostela přichází ještě o něco •• Při mši je nejlépe, když budou nejmenší děti
v levé postranní lodi, tiché děti také u stolu
více než v teplých měsících, dovolím si drobné
před sakristií. Prosíme, nenechte děti běhat
shrnutí možností, které se pro děti všeho věku
do předsíně u hlavních dveří, protože to ruší.
a jejich rodiče v našem kostele nabízejí.
•• Dění před oltářem je do lodi přenášeno průmyslovou televizí, je tedy možné snadno sleDěti nejmenší a jejich rodiče
dovat mši svatou.
Levá boční loď je již dlouho vyčleněna zejména pro rodiče s těmi dětmi, které ještě nevydrží •• Chápeme, že děti při mši trochu hlučí, baví
se, běhají. Je to jejich způsob, jak slavit
sedět v hlavní lodi (věkově cca do 4 až 5 let, saneděli.
mozřejmě jako rodiče znáte své děti nejlépe).
Boční loď bývá velmi plná (zaplať Pán Bůh •• Pokud dítě hlasitě křičí, prosím vezměte je
na chvíli ven před kostel, než se uklidní.
za katolický dorost!), což s sebou nese jistá
úskalí. Problém je to již letitý, před dvěma lety •• Prosíme, vybírejte rozumně dětem s sebou
hračky. Hračky, které vydávají hlasitý zvuk,
proto vytvořili zástupci farní rady následující
autíčka rachotící po parketách či napododoporučení (vzhledem k jejich stálé aktuálbeniny pistolí a jiných zbraní jsou rušivé
nosti uvádím v původním znění):
a nevhodné.
Rodičům, kteří při mši svaté bývají s dětmi
zde, v levé boční lodi: Všichni, kdo jsme vycho- •• Prosíme, zvažte, zda Vaše dítě opravdu potřebuje během mše jídlo nebo pití – možná je
vali děti a od mala je brali s sebou na nedělní
to pro Vás nejjednodušší způsob, jak je udrbohoslužby, víme, že to není snadné.
žet v klidu a potichu, pravděpodobně však
Rodič je od začátku do konce mše neustále
nalákáte i další malé jedlíky…
pod velkým vnitřním i vnějším tlakem:
•• Je rád, že je na mši, a chtěl by se soustředit •• Prosíme, aby se ale při mši mezi sebou nebavili rodiče. I když ruch v levé lodi přímo vya prožít ji co nejlépe.
bízí k mateřským či otcovským rozhovorům,
•• Je zároveň opatrovník a vychovatel a chce,
přece kostel při mši svaté není pro ně vhodaby i dítě chápalo, že mše je výjimečná
ným časem a místem.
slavnost.
•• Chce, aby si dítě odmala zvyklo na nedělní •• Bariéra mezi postranní a hlavní kostelní
lodí není tlustá kamenná zeď, ale jen tenké
bohoslužbu jako samozřejmou povinnost.
4

dřevěné dveře. Věřící v hlavní lodi slyší sice
trochu tlumeně, ale téměř všechno, co se
v dětské lodi děje.
•• 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.
•• 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.

neděli (vpředu před oltářem) – tam jsou také
všichni malí zpěváci více než vítáni.
Aby se děti mohly mše svaté co nejaktivněji účastnit, vítá se, když jich co nejvíce sedí
v předních řadách v hlavní lodi. Prosíme rodiče, aby děti, které to již zvládnou, posílali sednout dopředu (případně si sedli s nimi – chce
to však chodit včas). Dále prosíme rodiče, aby
s mladšími dětmi nesedali nahoře na ochozu.
Děti ještě cca na prvním stupni obvykle vsedě nevidí přes kovový okraj zábradlí a je proto
pro ně obtížné být v kontaktu s děním u oltáře.
Těší nás mnoho mladých rodin v naší farnosti a doufáme, že rodiny a děti těší aktivity,
Děti předškolní a malí školáci
kterými se snažíme je do mše svaté zapojit
Přibližně rok a půl se střídá několik rodičů a umožnit jim co nejplnější účast.
v přípravě dětského listu, který slouží jako
za pastorační radu Martina Tesařová,
určitá příprava dětí (i jejich rodičů) na nedělní
matka malých dětí
čtení. Obvykle se vztahuje k evangeliu, které
se snaží blíže vysvětlit nebo zachytit hlavní První kroky svatovojtěšské
motiv pro děti srozumitelným a zajímavým charity
způsobem (obrázkem, křížovkou…). Dětské
listy na následující neděli jsou k dispozici Před letními prázdninami jsme vás informopo ukončení mše svaté u východu (na stolku vali o tom, že pozoruhodná Charita Starý Knín,
se svěcenou vodou) nebo posléze na webových jejímž ředitelem je Dr. Stanislav Žák, a jejíž
stránkách společenství (www.sv-vojtech.eu). zajímavý příběh jsme mohli slyšet na jedné
Při kázání pro děti se kněz a jáhen často z přednášek naší pobočky ČKA, rozjíždí svou
na dětský list odvolávají, proto je pro děti činnost také na území Prahy 6. Jak to tedy vypříjemné, když ho mají s sebou vyplněný padá dnes, s odstupem několika měsíců?
a jsou tak na mši připraveni. Případné otázky
Stáňa Krejčíková z této organizace uvádí:
je proto tolik nezaskočí a do kázání pro děti se Bylo ustaveno Středisko charitních sociálních
mohou dobře zapojit.
služeb u sv. Vojtěcha. V současnosti slouží třiK modlitbě „Otče náš“ zve otec Vladimír ceti klientům (nejvíce se jich přihlásilo v září,
děti k oltáři – kdo chce, může přijít. Děti se ale stále projevují zájem oni sami nebo jejich
chytí za ruce a společně se modlí, poté se vra- rodiny), převážně formou asistenční služby.
cejí ke svým rodičům s pozdravem pokoje.
Tyto služby poskytuje 5 pracovníků v přímé péči
Na zadní straně dětského listu bývá i text (z toho dva muži), a pak samozřejmě služby
písně, která se hraje za doprovodu kytar organizuje a se zájemci o služby jedná jejich veke svatému přijímání. Všechny děti jsou sr- doucí za vydatné pomoci své asistentky. Zafundečně zvány, aby se ke kytaristům přidaly (věk govaly letáčky do schránek a na důležitá místa
skutečně nehraje roli, malé děti mohou přijít Prahy 6, a také skutečnost, že naši pracovníci
i se svými rodiči). Nyní nově probíhá po mši obešli všechny nemocnice a léčebny dlouhodobě
svaté krátký nácvik písničky na následující nemocných a nabídli zde své služby.
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Na podporu vzniku a rozvoje střediska jsme
zorganizovali benefiční koncert, který se koná
3. 11. 2010 od 19 hodin v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera. Koncertu poskytl záštitu pan biskup Karel Herbst a mediální partneři
TV Noe, radio Proglas a Český rozhlas. Na programu budou především Dvořákovy Biblické
písně, vystoupí bratři Vernerovi a paní profesorka Navrátilová.
Plakátky dodáme i ke svatému Vojtěchu
a farníci jsou samozřejmě velmi srdečně zváni.
Vstupné bude dobrovolné, nejde ani tak o finanční částku (i když také), jako spíše o uskutečnění příjemné akce pro klienty, jejich rodinné
příslušníky, farníky a všechny ostatní chariťáky, kteří podporují své nově vznikající středisko z míst, kde už se dávno funguje. Jde o zakořenění našeho střediska na Praze 6 po všech
stránkách.
Jsme rádi, že se aktivity Farní charity u nás
rozvíjejí, že máme vlastní charitu, přejeme si,
aby založené středisko získalo v našem společenství své aktivní podporovatele, a také zveme na zmíněný benefiční koncert.
Hynek Krátký

Srdečně vás všechny zveme na Slavnost světla, modlitbu v duchu komunity z Taizé, která
bude přípravou na evropské setkání mladých,
které proběhne na sklonku tohoto roku v Rotterdamu v Nizozemsku. Modlitba se koná
v pátek 26. listopadu ve 20 hodin ve sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech, Korunní ulice číslo 60.

cesta může být poslední. Nic nového, stává
se to. Umělohmotné sedačky se pohupují
po hladině oceánu, zatímco my se ubíráme
před Hospodinovu tvář. Nevím, co bych Mu
řekla… Pane, promiň, ale mé srdce není ještě
připraveno, není proměněno… A ty už mě voláš, Pane…
Mark Hart, Američan z Arizony, který vede
konference a duchovní obnovy pro středoškoláky a vysokoškoláky, by v této situaci odpověděl takto: „Bože, je mi to líto. Strašně se
omlouvám za toho člověka, kterým jsem byl,
než jsem Tě opravdu poznal.“ A celá jeho poměrně útlá knížka poukazuje na naše naučené
stereotypy, které sice víceméně dodržujeme,
často nás ale neposunují ve víře dál: chodíme
pravidelně do kostela, na stole máme Bibli,
chodíme do církevních škol, jsme slušní katolíci, ale bojíme se závazků a odpovědnosti,
chceme někam patřit, ale raději ne nadlouho.
V následujících devíti kapitolách se autor
vtipně a moudře dívá na naši duchovní cestu.
Na běžných skutečnostech našeho života, jako
jsou rodina, sex, manželství, radost, utrpení
a škola, ukazuje, jak se potřebujeme změnit,
proměnit, stát se opravdovými křesťany, ne
pouze těmi slušnými lidmi. Odmítat změnu,
tvrdí správně autor, není v souladu s křesťanskými principy. A my proměnu potřebujeme.
Všichni. My potřebujeme důvěřovat Bohu, že
všechno co dělá, je dobré pro nás. Ale chce nás
vnitřně proměněné, tak, aby až budeme stát
před naším Pánem, jsme mohli říci: Pane, dělal jsem chyby, ale nikdy jsem se nepustil Tvé
ruky. Přeji vám dobré čtení.
Jana Klepková

Kniha pro vás

Světové dny mládeže 2011 se blíží

Crash test
Mnozí z nás jistě někdy letěli někam letadlem.
A v tom báječném dopravním prostředku, který vás je schopen přenést za pár hodin na druhý konec světa, vás možná napadlo, že vaše

Světové dny mládeže, které se budou konat
od 16. do 21. srpna 2011 ve španělském
Madridu, se blíží. Již byly zahájeny
přípravy – v Madridu byla např. spuštěna
webová stránka s informacemi o této události

Slavnost Světla
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(www.jmj2011madrid.com). Na webových
stránkách www.madrid11.com je zase možné
přihlásit se na celosvětové setkání mládeže
s papežem v rámci Světového dne mládeže
2011. Zajímavostí je, že jako první účastník se
zaregistroval papež Benedikt XVI.
Pro účastníky z České republiky je však
výhodnější zapojit se do příprav organizovaných Českou biskupskou konferencí, přesněji
řečeno její Sekcí pro mládež. Ta např. organizuje přípravné katecheze a prostřednictvím
jednotlivých farností připravuje celou cestu
a účast jednotlivých poutníků i jejich skupin.

Zde je také možno se zaregistrovat – nejen
k účasti, ale i k zajištění ubytování a cesty z ČR
(www.ado.cz/madrid-eprihlaska).
Sekce pro mládež je ústředním koordinačním bodem, který řídí jednotlivá diecézní
centra pro mládež – zde dostanou případní
zájemci všechny příslušné informace, zde
jsou (nebo v krátké době budou) k dispozici
přihlášky. Pražské Arcidiecézní centrum pro
mládež sídlí v centru Nazaret v Kunraticích
a vede je P. Jarda Krajl; má webovou stránku
www.praha.signaly.cz.
redakce
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