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Číslo 64
chvílí? Tato starost patřila před sto a
více léty k běžn©m starostem věřících
lidí. A modlitby za šťastnou hodinku
smrti byly v©razem životní moudrosti
lidí prost©ch i bohat©ch. Je to je zdání,
že se nás v naší technikou přeplněné
době tato věc net©ká.

Umírání
je přítomno na televizní obrazovce
v neuvěřitelně velké frekvenci, ale to
není smrt, která se nás t©ká. Ta skutečná, patřící k životu každého z nás,
patří k tématům nejen vzácn©m, ale spíš
tabuizovan©m. Návštěvy hrobů o Dušičkách a s tím spojené modlitby za zemřelé věřících lidí na tom mnoho nemění. Lze rychle zapomenout nebo
přem©šlet jen o těch druh©ch, star©ch.
A když se díváme do našeho společenství při nedělní bohoslužbě můžeme mít
dojem, že se nás smrt už vůbec net©ká.
Pohled na dětské hemžení, vnímání stále
nově se rodících dětí, může sugerovat
pocit jakési „pozemské nesmrtelnosti“.
Což je ovšem omyl. A tak otázku na
tělo: modlíte se za dobrou hodinku smrti? Děláte si starost o to, aby přechod
z tohoto světa před Boží tvář byl pro každého z nás i pro naše blízké šťastnou

P. Aleš
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Aktivní úèastí na shromáždìní èi podnìty
pro jeho pøípravu pak mùžeme vyjádøit
i svoji spoluzodpovìdnost. Podle mì i to
je málo. Spoluzodpovìdn© za život
farnosti nebo spoleèenství je ten, kdo díl
zodpovìdnosti opravdu pøevezme. Ten
kdo si je vìdom, že ze své zodpovìdnosti
za šíøení království božího také složí
úèty, a to nejen pøed lidmi. Mùžeme
ovšem farní shromáždìní pochopit i tak,
že farní rada bude vám skládat úèty a vy
se k tomu máte vyjádøit. O to nám ale
v první øadì nejde.

lPřed Svatovojtěšsk©m shromážděním
Již minulé dvì nedìle jste pøi
ohláškách slyšeli, že se na sobotu
29.11.03 v 16 hodin chystá historicky
první valná hromada „farnosti“ neboli
„farní“ shromáždìní. Název plenární
schùze se mi ponìkud pøíèí, kvùli
vzpomínkám z minul©ch dob. Farní
shromáždìní je podle
29 Stanov
farních
rad
Arcidiecéze
pražské
„shromáždìní všech èlenù farnosti. Má
posilovat
spoleèenství
a spoluodpovìdnost za její (farnostipozn. red.) život. Umožòuje všem
èlenùm farnosti vyjadøovat se k životu
farnosti a k práci FR (viz kán. 212,
3)“.

V první øadì nám jde o to, aby toto
spoleèenství více ožilo, aby poznávalo
radost z boží lásky a umìlo ji dávat dál.
Aby
nezùstalo
uvìznìno
uvnitø
kostelních zdí a nelibovalo si v tom, jak
jsme dobøí, èi jak je nám tu spolu dobøe,
n©brž aby jeden každ© a všichni
spoleènì rostli ve víøe a sv©m životem
svìdèili o Kristu všude, kam pøijdou.

Když
jsme
pøi
zasedáních
svatovojtìšské rady pøem©šleli, zda
vùbec a s jak©m programem zasedání
uspoøádat, byla nám v©še uvedená
citace dobr©m vodítkem. Tìm z vás,
kteøí sledují dìní ve svatovojtìšské radì,
jistì neuniklo, že již minulá rada si
lámala hlavu tím, jak nìkteré vìci více
rozh©bat, jak nabídnout takov©
program, kter© pøitáhnul více aktivních
lidí. Stále nám leží na srdci ohromn©
nevyužit© duchovní potenciál, kter©
v tomto spoleèenství nespornì je a trápí
nás to, že konzumní zpùsob duchovního
života má své místo i zde. Rozhodnì
bychom nechtìli, aby se naše „farní“
spoleèenství
postupnì
stalo
spoleèensk©m klubem. Jsme si také
vìdomi všech v©hod i nev©hod, které
náš kostel – biograf má.

Využijme proto pøíležitosti, která se
nám tímto nabízí. Zamysleme se nad tím
co nás trápí a co nás tìší. Zajímá nás, co
toto spoleèenství dává èi nedává pro
duchovní rùst váš i celku, místní církve.
Nebojme se to zformulovat a nabídnout.
Svoje
názory,
poznatky,
pøání,
pøipomínky i kritiku mùžete sdìlit
prostøednictvím anketního lístku, kter©
je pøílohou tohoto èísla, bude
k dispozici v kostele a také se mùžete
vyjádøit prostøednictvím internetové
ankety,
která
je
na
adrese
http://vojtik.morha.com.
Uzávìrka
ankety je v nedìli 16.11.03.
Farnímu shromáždìní, jeho pøípravì i
celému spoleèenství jistì pomohou i vaše
modlitby.

K tomu, aby farní shromáždìní posílilo
spoleèenství, je tedy zapotøebí aby se
sešlo, a to v co nejhojnìjším poètu.

Vít Grec
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světce, kter© má v té době svátek. Mám
v plánu jim přiblížit jejich křestní patrony. Hrajeme scénky, kreslíme. Není to
školní hodina.

•…jen

Kristus uèí, zatímco každ©
druh© to èiní jen v té míře, v jaké je
jeho tlumočníkem tím, že umožňuje,
aby Kristus učil jeho ústy….
Citací, vybranou z Katechismu katolické církve začíná seriál, ve kterém vás
prostřednictvím Vojtíka budeme seznamovat s učiteli náboženství v našem
společenství. Každ© t©den se připravují na v©uku našich dětí, aby se jim v pátek odpoledne mohli věnovat. Nezištně a
ve svém volném čase.

Každé vyučování je také o v©chově a
prožitku. Co ty považuješ za důležité?
Čím dál, tím víc mi připadá, že nejde
o znalosti, ale o zkušenost, že mohu o
víře s něk©m povídat a o zkušenost
prožitku ve skupině. Děcka mají
možnost se setkat s něk©m dospěl©m
mimo mši, či rodinu. Je hodně důležité,
aby děti vnímaly, že katecheta vírou naplno žije.

Jako první jsem vyzpovídala Mgr. Evu Jelínkovou

Jak dlouho se na vyučování připravuješ?

Eva učí děti, které chodí do druhé a
třetí třídy, tedy ve věku 7 až 9 let. Letos
jich má ve skupině požehnaně – cel©ch
30. Naštěstí jí pomáhá pan Milan Kvíz,
kter© připravuje páteční hodiny s ní.

Někdy se připravuji i tři hodiny. Ne
vcelku, ale v průběhu t©dne. Mám zkušenost, že pokud se Božím slovem nenadchnu, hodina se nevydaří. Když jsem
použila přípravu z minul©ch let, vnímala jsem, že děti jsou málo pozorné. Například na svátek svatého Františka jsem
se přečetla všechny legendy, i když jsem
o něm potom povídala jen asi 15 minut.
Katecheta tím, že se připravuje, také získává.

Co budeš v letošním roce s dětmi probírat?
Zatím do adventu zůstaneme u
Starého zákona. Snažím se dětem přiblížit některé příběhy ze Starého zákona a
aktualizovat je. M©m hlavním cílem je
ukázat jim, že o bibli se dá přem©šlet a
mluvit na úrovni. Že to není kniha pohádek, jak i dnes učí některé paní učitelky.
Zároveň, že bible má mnoho vrstev,
kter©m oni zatím nemohou rozumět.
V adventu se budeme připravovat na
Vánoce. Sledujeme nějak©m způsobem
cel© liturgick© rok. Po Vánocích se
vrátíme ke Starému zákonu, v postě se
budeme připravovat na Velikonoce a tím
vstoupíme do Nového zákona. V hodinách hodně stavím na příběhu. Mám zkušenost, že děcka přitáhnu do příběhu.
Snažím se je seznámit s biblí a na závěr
hodiny jim někdy povídám o osobnosti

Děkuji za rozhovor. A za péči o naše
děti.
-witz-

3

skupina Koláøband (v pozdìjších
hodinách také SPV). Ke konci plesu již
podruhé zahraje kapela VoP složená ze
èlenù 175. skautského oddílu, ve které
máme tu èest reprezentovat sv. Vojtìcha
já a Vašek Hošek. A nakonec to
nejdùležitìjší – lístky v cenì 130 Kè
(pln©) a 80 Kè (studentsk©) mùžete
zakoupit každou nedìli po mši u mne,
popøípadì (pokud bych se náhodou
nedostavil) u Vaška nebo Betky
Hoškov©ch. Za 175. skautsk© oddíl a
turistick© oddíl Arachné

•Vojtík v síti
V červnovém Vojtíku jsem avizoval
možnost zasílat nové vydání Vojtíka
elektronickou poštou do schránek „předplatitelů“ – služba je samozřejmě zdarma. Od té doby se přihlásili čtyři odběratelé, z toho dva jsou naši dva páteři studující v Římě. Už kvůli tomu stojí za to
službu nejen zachovat, ale i ji dále zkvalitňovat. Všem čtenářům a příznivcům
Vojtíka tedy znovu připomínám, jak se
ke službě přihlásit. Pro zaregistrování
stačí poslat jak©koliv (nejlépe prázdn©)
e-mail na adresu subscribe@vojtik.morha.com a řídit se dalšími pokyny
(stejn©m způsobem se můžete i odhlásit
na adrese unsubscribe@vojtik.morha.com). Internetové stránky služby jsou k
dispozici na adrese http://vojtik.morha.com. V případě jak©chkoliv problémů
mě kontaktujte na adrese admin@morha.com (pozn. Některé lidi možná odradila dočasná nefunkčnost systému krátce
po oznámení v červnu; byla zapříčiněna
několikadenním v©padkem serveru,
kter© by se neměl opakovat. V současné
době je systém již plně funkční (vlastnoručně jsem to testoval)).

Vojta Grec
•Co

se taky občas stane na ochoze
Jednou za měsíc se ohlašuje
v t©denním programu „modlitba Taizé.“
Možná je to pro někoho nesrozumiteln©
pojem. Věc je však prostá: sejde se pár
lidí, jádro tvoří skupinka mlad©ch a
několik věrn©ch příznivců ze svatovojtěšského společenství. Jeden návštěvník sedává za sloupem, chodí rád
poslouchat. Zapálí se svíčky, rozdělí se ,
kdo přečte dané úryvky z Písma, rozdají
se zpěvníky a modlitba začíná. Někdy
nám zpěvy zní trochu skromněji, někdy
zazní i čtyřhlas. Občas se stane, že díky
internetov©m stránkám www.taize.fr,
kde je i na české stránce tato modlitba
ohlášena, najde cestu na ochoz i návštěvník vzdálenější. Jeden mladík se
ptá: „Prišiel som z Mladej Boleslavi, robím tam v automobilke a idem ešte nazpať, kedy je asi približne konec?“ Po
modlitbě nás osloví mladík ze Zlína,
chtějí začít takovou modlitbu u nich , tak
to přišel okouknout. Tentokrát přišla i
jedna dívka, která se díky svému procítěnému zpěvu podílí na vícehlasu.
„Jsem z baptistická cirkev, studuji

Vojta Grec
Pozvánka na ples
Pro ty, kteøí toho 29. listopadu po
Svatovojtìšském shromáždìní nebudou
mít dost (a nejen pro nì) je tu jako na
zavolanou
3.ples
oddílù
pøi
bøevnovském arciopatství, kter© se
bude konat od 19 hodin tradiènì
v sokolovnì, tentokrát však ne v dejvické,
ale v Sokole Praha 7 (U Studánky
2/852). ﾈ eká vás bohat© kulturní
program,
tombola
s hodnotn©mi
cenami a hlavnì tanec, kter© dobrovodí
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v Praze jeden semestr na filosofická fakulta a znám Taizé,“ lámanou češtinou
vysvětluje. Z USA přes www.taize.fr našla cestu až na náš ochoz a určitě přijde
příště.

koncerty, můžete prožít hezk© večer a
ještě prospět dobré věci.
Petr Jelínek
Kreativní experiment v Holandsku
Až do Vánoc se budeme podílet na
projektu, kter© vznikl na holandské základně Kerygma Teams YWAM (Youth
With A Mission - Mládež s misií) ve
spolupráci s holandskou charismatickou
obnovou. 3. modul Misijního t©mu,
zvan© Kreativní experiment je mezinárodní ekumenick© umělecko-evangelizační projekt, veden© Thomasem a
Dorothée Bretzov©mi, kterého se účastní 19 profesionálních i neprofesionálních křesťansk©ch umělců z Holandska, Německa, Belgie, Polska, České
republiky (2 tanečníci a 1 člen organizačního t©mu), Slovenska, Monaka,
Šv©carska, Rumunska a USA. Středem
tohoto projektu bude díky podpoře holandské biskupské konference třít©denní
evangelizační turné s kreativní produkcí
po 7 holandsk©ch katedrálách kolem kříže Světového dne mládeže, kter© se
koná v r. 2005 v Kolíně nad R©nem.
Zároveň bychom chtěly získat trénink v
různ©ch oblastech kreativity jako je
tanec, pohybové divadlo, pantomima,
hudba, videodesign, scénografie apod. a
učit se, jak je používat při zvěstování
evangelia. V tuto chvíli jsme uprostřed
scénografick©ch, realizačních a choreografick©ch příprav, 28.11. se koná
“premiéra” naší umělecké produkce v
katedrále diecéze s
Hertogenbosch.
Vzhledem k v©še napsanému bychom
vás chtěly poprosit o modlitby za zdar
této “bláznivé” produkce, za její
plusov© rozpočet (ve YWAM všichni
pracujeme jako neplacení dobrovolníci,

Při této příležitosti bych ráda vyjádřila
dík civilkářům, kteří
diskrétně a
ochotně konají svou službu i v pátek večer.
Srdečně vás zveme na modlitbu Taizé
- Slavnost světla, která se koná v pátek
21. listopadu 2003 v 19.h. v evangelickém kostele u Salvátora. Modlitba
je přípravou na Evropské setkání
mlad©ch v Hamburku, pořádaném
komunitou bratří z Taizé ve dnech
29.12.- 2. 1. 2004. Kdo by se chtěl připojit ke skupině mlad©ch poutníků a
jet do Hamburku, můžete kontaktovat
http://sol.aktualne.cz/Hambur.htm.
(Hambur v adrese není chyba – pozn.
red.)
Martina Hošková
•Označte

si v kalendáři již nyní

Dva z letošních Adventních koncertů
České televize budou určeny ve
prospěch organizací, ve kter©ch pracují
lidé z našeho společenství. V neděli
7.prosince večer od 18 hodin na Vyšehradě v kostele svatého Petra a Pavla
se uskuteční koncert ve prospěch Sdružení ochrana nenarozeného života a o
t©den později 14.prosince ve stejnou
dobu na Pražském hradě v kostele sv.Ducha bude koncert pro hospicové sdružení Cesta domů.
kolem organizací,
pro které se koncerty pořádají, je mimo
jiné zaplnit sál posluchači. Hudební
program bude jistě (tradičně) pěkn© a
tak, přijmete-li pozvání a přijdete na tyto
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na své náklady i na náklady umělecké
produkce sháníme sponzory). Za všechny modlitby a podporu vám děkujeme a
přejeme požehnání od Toho, kter© je původcem veškeré kreativity.
Lucie Valchářová & Klára Klepková
email:lucievalcharova@hotmail.com,
KlaraKlepkova@seznam.cz
www.kerygmateams.org,www.ywam.org
bankovní spojení: 181981601/0300ČSOB
•Jiří Reinsberg
•Hospodin rozjasnil svou tvář /
Rozhovory s Bohumilem Svobodou
Snad nejproslulejší pražsk© kazatel, farář od Panny Marie před
T©nem, podává obraz svého dlouhého života. Kladem jeho vyprávění je
především humor, spjat© ostatně s
jeho vizí „veselého křesťanství“. Jeho
pozoruhodná osobnost dokázala kolem sebe soustředit též mnoho
v©značn©ch lidí a P. Reinsberg zde
dokáže říci i o nich mnoho zajímavého. Druhou část knihy tvoří ukázky
vlastního literárního díla autorova a
v©běr z jeho rozhlasov©ch homilií.
Tento soubor Reinsbergov©ch úvah a
rozhovorů jistě upoutá především početné návštěvníky autorov©ch kázání
a dále i ty, kteří vidí radostnost jako
základní rys křesťanského způsobu
života.
Míla Novák
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lStručně

So 8. 11. Celodenní rekolekce s P. J.
Augustynem SJ (pouze pro přihlášené)

bV pondělí 3.listopadu začíná příprava na svátost biřmování. Bude pod
vedením P.Tomáše Holuba s přestávkami trvat až do Svatodušních svátků.
Zájemci ve věku 18 let a starší se ještě
mohou přihlásit v sakristii.

Po 10. 11. 19:30 Biblická hodina
St 12. 11. 9:30 Teologicko-filosofická
akademie nejen pro seniory téma: Tváře lásky S. M. Terezie Eisnerová, OP
Po 17. 11. 19:00
mování

bBiblické hodiny, tedy setkání
s Písmem, vedené P.Alešem, možná i P.
Slavíkem, začaly v pondělí 27.10.03.
Budou pokračovat v nepravidelném rytmu ještě dvakrát do Vánoc, vždy v pondělí v 19:30.

St 19. 11. 10:00 Společenství maminek
s dětmi
Po 24. 11. 19:30 Biblická hodina
ﾚ t 25. 11. 10:00 Vzpomínkové setkání
„Arcibiskupské gymnázium v Praze –
Bubenči (1913 – 1950)“, CKK, ČKA

bNa prosinec se chystá další dětská
bohoslužba s P. Forbelsk©m, označte si
v kalendáři středu 10.12.03 v 16 hodin.
Bližší v příštím čísle.

St 26. 11. 9:30 Teologicko-filosofická
akademie nejen pro seniory téma:
Církevní památky a péče o ně P. Mgr.
Vladimír Kellnar

bSpolečenství studentů se schází
s P.Tomášem každou středu večer ve 20
hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Hradčanech.

So 29. 11. 9:00 Setkání pomocníků
v duchovní správě s Mons. V. Mal©m

bO čtvrtečním setkávání teenagerů
s P. Joelem zatím nemáme žádné detaily,
a tak se těšíme, že nám mladí z obou
společenství snad o sobě něco napíší
sami.

Vybíráme z listopadového programu
Pastoračního střediska sv. Vojtěcha
Po 3. 11. 19:00 Příprava na biřmování
lSt 5. 11. 10:00
s dětmi

Příprava na biř-

Společenství maminek

Pá 7. 11. 18:00 Zahájení rekolekcí s P.
J. Augustynem SJ (jen pro přihlášené)
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