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      číslo 63Už jsme zase tady
z prázdnin, dovolených a chat. Ve škole, v práci, doma - a u svatého 
Vojtěcha. Jak jste asi už viděli, nedošlo během prázdnin k žádnému 
překvapení či změnám. Jen některé děti  během prázdnin vyrostly a 
změnily se tak, že je poznáme jen podle jejich (nezměněných, 
nezestárlých!) rodičů. 
  Naděje na roční hostování jednoho velmi sympatického kaplana - 
řeholníka se rozplynuly (ani jsem tuto věc veřejně nesliboval, neb vím, 
že už od dob starých Řeků jsou všechny věci v pohybu, tak jsem čekal, 
jak to dopadne). Kněží je v našich diecézích opravdu málo, i když to na 
prvý pohled v Praze nevidíme. 
   Nechci teď psát žádné "programové prohlášení" na další školní rok, ale 
přece jen bych s Vámi rád sdílel dvě starosti nebo spíš úkoly, které mi 
především leží na srdci. Totiž abychom byli společenstvím modlícím se a 
starajícím se o druhé - jak z našich řad, tak i o ty vzdálenější. Tedy ne jen 
shlukem lidí více či méně nadšeně konsumujících předložené a vybrané 
"pochutiny". Z Boží strany jsme pro život modlitby a služby "dotováni", 
myslím dostatečně, takže se bát nemusíme.    

Váš  P. Aleš

Richard Rohr podruhé v Čechách 

Již před dvěma lety jsme měli možnost slyšet u sv. Vojtěcha 
oblíbeného exercitátora, učitele a průkopníka mužské spirituality 
P.Richarda Rohra OFM. Letos R.Rohr přijel, aby proslovil 4 přednášky 
v Brně a Praze a aby s více než 160 muži z celé republiky strávil 
víkendovou duchovní obnovu v Křižanově na Českomoravské 
vrchovině. Přijel tak podpořit plody své práce, protože po jeho první 
návštěvě v Čechách vznikly na řadě míst republiky skupiny mužů, které 
se začaly pravidelně scházet, aby se společně modlily a poznávaly 
způsoby, jakými může být víra a církev přitažlivá v dnešním světě i pro 
muže. 



Náplň duchovní obnovy byla dána obsahem knihy R.Rohra 
„Všechno má své místo“. Pod Richardovým vedením jsme se snažili 
pronikat k prožívání přítomného okamžiku, k objevování pravého já, 
které žije v Boží přítomnosti. Společenství mužů má svou ohromnou 
vnitřní sílu, která nepotřebuje příliš mnoho verbální komunikace. Přesto 
se při debatách ve skupinách, které přerušovaly mlčení, které nám po 
celou obnovu napomáhalo k usebrání se, otevíraly duše účastníků a 
vzájemně jsme se obohacovali svými, často nelehkými, životními osudy. 
O tom, že při zvuku 160 bubnů dochází téměř k fyzickému souznění duší 
se ani nedá psát. 

Vy, kteří jste vyslechli některé Richardovy přednášky nebo znáte 
jeho knihy, jste asi zjistili, že nedává příliš mnoho odpovědí na palčivé 
otázky, které vytanou na mysli už když zaznamenáte témata přednášek 
jako Budoucnost církve nebo Velká témata Písma. Právě naopak, svou 
vizí nám zprostředkovává prostor pro naši vlastní práci, protože, jak říká, 
klíčová je práce na vlastním já. A tak nás, podle jeho slov, obtížil 
břemenem nového poznání vlastního já a zodpovědnosti za předávání 
toho dobrého z tradice našim dětem a budoucím generacím. 

Vít Grec

Svatovojtěšská rada se sešla 

poprvé po prázdninách v pondělí 8. září, aby připravila půdu pro 

podzimní pastorační činnost u sv. Vojtěcha. Mluvilo se také o 

prozaických záležitostech, jako je personální zajištění provozu kostela, 

které se, díky Bohu, podařilo zvládnout díky dvěma mladíkům, kteří sem 

nastoupili na civilní službu. Horší už je to s obsazením místa kaplana, 

protože vhodný kandidát (rozumějme takový, který by pastoraci mohl 

věnovat potřebný čas a energii) zatím není v dohledu. Proto budeme 

muset i nadále pracovat v rámci daných možností, nikoliv přání, jak 

trefně poznamenal P. Aleš. 

Dále směrem ke konkrétním výstupům se posunula snaha o snazší 

integraci nově příchozích do společenství u sv. Vojtěcha a větší zapojení 

doposud spícího potenciálu. Bude vytvořen informační servis pro nově 

příchozí a zejména bude podporován vznik nových modlitebních 

společenství rodin. Přitom mohou radou a pomocí posloužit ta ze 

stávajících společenství, která budou ochotna se otevřít. 

Za velice důležitou součást formace  nejenom mladých křesťanů 

považujeme náboženské vzdělávání. Zatímco všechny kategorie školních 

dětí mají i pro tento školní rok zajištěn kvalitní sbor vyučujících, nelze 

totéž říci o skupině teenagerů a studentů. Přitom pastorační potřebnost 



těchto skupin je velice vysoká. Jednalo se o náplni a formě setkávání 

vysokoškoláků. Skupina středoškoláku však stále ještě čeká na to, jestli 

se podaří získat vhodné vedoucí, kteří by byli schopni pravidelně setkání 

vést.

Také vzdělávání dospělých bude pokračovat setkáváním nad 

Písmem.  Dále by měl proběhnout přednáškový cyklus na téma Výchova 

v rodině a pokračovat budou i debatní kluby v rámci farních kaváren. 

Příští zasedání rady se bude 13.10. zabývat přípravou farního 

shromáždění – tedy valného shromáždění, na kterém Svatovojtěšská rada 

vydá počet ze své dosavadní činnosti a seznámí vás s plánem do 

budoucna. Vítané jsou  proto vaše náměty, připomínky i dotazy, které 

můžete sdělit kterémukoliv členu Svatovojtěšské rady.

Vít Grec

Jaký byl misijní výjezd do Kaliningradu a nejen to…

První 2 týdny v srpnu jsme se s týmem 8 mladých lidí (16-33 let) z 5 
evropských zemí (za ČR 1 reprezentant) vydali do západoruského 
Kaliningradu, abychom pomáhali organizovat 1. tábor pro teenagery 
v této oblasti a také opravili část centra pro děti ulice v Kaliningradu. 
Vzhledem k materiálním potřebám na místě, výjezdu předcházelo 
shánění sponzorů a také hraček a sportovního náčiní pro tamní děti a 
mládež, což celý mezinárodní tým velmi bavilo a stmelilo. 

Sedmidenní sportovní tábor se vzhledem k situaci v Rusku nemohl 
oficiálně nazývat křesťanský, to nás však spolu s ruskými vedoucími 
neodradilo od večerního duchovního programu. Ruská mládež je 
duchovně velmi vyhladovělá, a tak jsme díky Božímu působení a 
modlitbám (i Vašich!) mohli pozorovat jejich první krůčky v modlitbě, 
čtení Bible a vztahu s Ježíšem. Díky! Oprava centra dětí ulice byla 
dobrou příležitostí pro praktickou pomoc v podobě práce, darů či 
programu pro sirotky a děti z velmi špatného rodinného zázemí. 

Na závěr bychom vám rády představily další zajímavý 2-měsíční projekt, 
kterého se zúčastníme tento podzim na holandské základně Kerygma 
Teams (www.kerygmateams.org ). Jedná se o mezinárodní umělecko-
misijní projekt, jehož středem bude třítýdenní evangelizační turné 
s kreativní produkcí kolem kříže Světového dne mládeže po 7 
katedrálách v Holandsku. 

Pokud byste chtěli být součástí našeho projektu, ať již v modlitbě či 
skrze finanční dar (pracujeme jako neplacení dobrovolníci a na každý 



projekt sháníme sponzory) a máte zájem o více informací, v neděli 12.10. 
po mši budeme k dispozici vašim dotazům apod. Pán Vám zaplať za 
veškerou podporu!

Lucie Valchářová, Klára Klepková

KOCHÁNOV 23.-30.8.2003

Tato akce má u sv. Vojtěcha již několikaletou tradici a jedná se o 
týdenní pobyt mladých lidí pod vedením našeho milého a usměvavého 
kaplana Tomáše Holuba a Martiny a Mariána Hoškových (ani jednoho 
snad není potřeba více představovat) na šumavské chatě Kochánov. 
Jelikož jsme se ho zúčastnily poprvé, byl nám svěřen veledůležitý úkol, a 
sice pravdivě a výstižně shrnout tento týden. 

Naše nejranější dojmy byly mírně řečeno šokující. Žádná elektřina a 
o teplé tekoucí vodě jsme si mohli nechat jenom zdát. Toalety byly 
řešeny typicky venkovsky-dále snad není potřeba vysvětlení. Záhy nás 
čekala další zrada. Do pokojů jsme se nemohli všichni vejít. A tak 
můžeme jen děkovat Pánu Bohu, že nám dopřál krásné počasí a někteří z 
nás tak mohli strávit noci pod hvězdnou oblohou. Program dne vypadal 
přibližně takto: snídaně (8:00), oběd (13:00) a večeře (19:00) byly 
doplněny krátkou modlitbou a písní, dopoledne bylo vyhrazeno 
biblickému programu, který pro nás připravil Tomáš. Byli jsme rozděleni 
do čtyř skupinek zhruba po osmi lidech, ve kterých jsme každý den 
různými formami rozebírali jiné téma ( Modlitba v rodině, Modlitba ve 
společenství, Modlitba v církvi a Osobní modlitba). Poznávali jsme se 
tak navzájem díky různým úkolům, hrám, divadelním scénkám a všechny 
nás to obohatilo o nové zkušenosti. Také stavba kamenných mohyl 
vyjadřujících osobní vztah k modlitbě byl výborný nápad. Odpoledne 
patřilo hlavně sportu, jako byl fotbal, petanque či plavání. Po krátkém 
spočinutí následovala "open-air" mše na paloučku u lesa s písněmi z 
Taizé, která měla své osobité a nezapomenutelné kouzlo. Zvláště když do 
žalmu o pastýři a ovečkách bečelo stádo ovcí, které nám bylo po celý 
týden neustále nablízku. Nesmíme také zapomenout na středeční 
celodenní výlet do vísky Dobrá Voda u Hartmanic, kde Tomáš odsloužil 
mši v kostele sv.Vintíře, který je jako jediný kostel zasvěcen tomuto 
světci. Za zmínku také stojí oltář s křížovou cestou ze zeleného skla a 
muzeum Šimona Adlera s místní expozicí a židovským muzeem. Čtvrtek 
se stal pro nás všechny slavnostním dnem, protože Tomáš slavil 10. 
výročí kněžství. Vše vyvrcholilo večerním programem s rožněním a 
bohatými gratulacemi. Celý týden jsme zakončili společnou páteční 
modlitbou v duchu Taizé, která byla uchvacující a velkolepá a dodala 
nám  novou sílu a duchovní energii do dalších dnů. A v sobotu už nastal 
čas loučení, jak s kamarády (ať novými či starými), tak s krásnou okolní 
přírodou. 



Na závěr bychom za všechny chtěly poděkovat Tomášovi za 
hluboký duchovní přínos, Martině a Mariánovi, že se o nás tak krásně 
starali, rodině Kaplanových za propůjčení chalupy a přilehlých pozemků, 
všem, kdo se na přípravě a chodu této akce nějakým způsobem podíleli a 
v neposlední řadě také Pánu Bohu, že nám tento týden dopřál a po celou 
dobu nás ochraňoval. 

Díky!
Hanka Jirkalová, Anežka Chvalová

M. Scott Peck
Svět, který čeká na zrození

Návrat k civilizovanosti

Nakladatelství Argo 2003 

Scott Peck je v Čechách známý svými knihami o 
psychospirituálním růstu jednotlivce (Nevyšlapanou cestou, Ještě dál 
nevyšlapanou cestou) a způsobem vytváření skutečných společenství 
(V jiném rytmu). V této knize se zabývá fenoménem narcismu, jeho 
projevy v partnerských a rodičovských vztazích i důsledky narcistického 
chování v organizacích či společenských institucích. Toto vše na 
základě hluboké křesťanské víry. 
Peck je psychoterapeut a psychiatr, žije v rodině a v poslední době se 
věnuje spisovatelské činnosti. Je známý také svými duchovními 
cvičeními a přednáškovou činností. Jeho poslední kniha mi dává naději, 
že křesťané mohou budovat Boží království kdekoli - například i v 
managementu podniku. 

-witz-




