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řed pár dny jsem poprvé zaznamenal,
že se opět ozval zpěv ptáků. Blíží se
jaro! Nějak podobně jako očekávání
jara může a má vyznít i postní doba, do které
jsme vstoupili. I zde zaznívá ozvěna: opět přichází čas radosti ze vzkříšení! „Teď je čas spásy“, nyní je prostor na Boha! Vypněme televize, zahoďme nesmyslné hlouposti a ponořme
se do tajemství Boha. Co je v životě víc! Postní
doba je velice radostnou událostí! Očekáváme,
že Pán přijde se svojí spásou.
Mnoha z vás jsem velice vděčný za velkou pomoc a podporu, ať jde o muziku, práci
s mládeží, webové stránky, tříkrálovou sbírku, výuku náboženství, Vojtíka… Ozývají se
i úkoly. Rádi bychom v našem kostele pokračovali v programu pro děti. Tedy učinit vše pro
to, aby na mši svaté bylo dobře jak dospělým,
tak i dětem. A to nejde bez podpory, tolerance
a vstřícnosti všech stran. Nyní potřebujeme
větší praktickou pomoc od rodičů malých dětí.
Velice apeluji na starší školní děti, aby našly
odvahu a sedaly si do prvních řad v lodi. Jinou
starostí je interiér kostela. Jak by to bylo milé,
kdyby se podařilo jeho vzhled posunout do sakrálnější podoby. Ale není to lehká cesta. Rád
bych také otevřel otázku svatostánku ve spodní lodi, ale i zde bude třeba rozvahy. Velice
mne potěšily maminky, které by se opět chtěly
scházet! A mnoho dalších věcí.
Když se tedy po tom všem ohlížím, zdá se
mi, že se v dění kolem našeho společenství
u sv. Vojtěcha odráží víc než jen zájmy nějakého, řekněme náboženského spolku: na na-

ČÍSLO 118
prosto obyčejných starostech realizujeme to
nejdůležitější, naši cestu za Bohem. A tak to
má být! Krásnou postní dobu.
P. Michal

Ze svatovojtěšské rady
Únorové zasedání rady se zabývalo projekty,
o kterých jsme vás informovali již v prosinci.
Je potěšitelné, že jsme mohli konstatovat pokrok na všech frontách.
Změn v organizaci nedělní liturgie a uspořádání zařízení kostela již proběhla celá řada.
Většina z nich je hodnocena pozitivně jak radou, tak vámi. Daří se zapojovat do dění při
mši svaté stále větší počet dětí, i těch velmi
malých, a to je dobré. Také hlučnosti z dětské
lodi postupně ubývá. Zato přibylo šumu spojeného s rozdáváním papírů a tužek pro malé
kreslíře a také s tím, že se děti často ptají rodičů na radu, jak vyřešit tu či onu hádanku.
I tenhle jev je ale řešitelný vhodnou volbou
zadání práce pro děti, která nebude vyžadovat
nápovědu rodičů.
Jistě jste si všimli, že u některých řad židlí
v kostele zmizely stolečky. Cílem tohoto opatření je poskytnout více prostoru pro vstávání
a sedání a docílit tak i zklidnění. Víme, že každá mince má kromě líce i svůj rub, a tak jsme
se rozhodli experimentovat dále tím, že stolečky odstraníme i z dalších řad nebo vyzkoušíme
stoleček ob jednu židli. Budeme vám vděčni
za váš názor.

Když už jsme u židlí, uvítali bychom, kdyby se přihlásili dobrovolníci z řad návštěvníků
dětské lodi, kteří by si vzali na starost rozestavění a sklizení skládacích židlí v dětské lodi.
Mohli by se střídat, s ministranty a indiánkami.
V lednu se sešla pracovní skupina, která detailně prozkoumala stavbu našeho kostela s cílem zjistit skutečný stav a potenciál možných
změn. Současná podoba prostoru kostela nevyhovuje plně ani funkci sakrální, ani profánní. Navíc je v kostele nainstalována spousta
dnes již nepotřebných a nevyužitých technologií, například divadelní a promítací technika, tlumočnické a zvukové kabiny, spousta
vzduchotechniky atd. Naopak tady chybí veřejně přístupná kaple, místnosti pro setkávání
a vyučování, klubovna. Rada souhlasí s tím,
aby pracovní skupina připravila ideový návrh
pro zadání architektonické soutěže na úpravu
interiéru kostela, který bude předložen arcibiskupství k posouzení a schválení dalšího postupu. Klíčovou otázkou každého podobného
projektu je financování, a tak bude potřeba
zpracovat scénář v postupných krocích, aby
bylo případně možné úpravy rozložit do etap.
Každopádně bychom chtěli, aby jedním
z prvních kroků bylo přenesení svatostánku
do pravé kostelní lodi, abychom měli možnost
adorace Nejsvětější svátosti téměř kdykoliv.
Jan Böhm prezentoval finální podobu nového webu společenství u sv. Vojtěcha. V diskusi jsme dolaďovali poslední technické detaily.
Nový web bude spuštěn v neděli 26. 2. a bude
obsahovat řadu nových technických i obsahových elementů. Na grafické podobě se ještě
bude pracovat po spuštění. Zásadní inovací
je jednoduchý redakční systém, umožňující
aktualizovat obsah jednotlivých sekcí přímo
jejich redaktory. Děkujeme Honzovi za dobře
a nezištně odvedenou práci.

Rozhodli jsme se, že letos se sv. Vojtěch nepřihlásí do akce Noc kostelů. Přestože loňská
účast nebyla fiaskem, nemáme momentálně
program, který bychom mohli nabídnout, aniž
bychom se opakovali.
Rada pověřila M. Opatrného, aby zjistil
na Úřadu městské části, jaké jsou výhledy pro
zavedení parkovacích zón v Praze 6, a včas
požádal arcibiskupství, aby zajistilo možnost
parkování před kostelem při bohoslužbách,
pokud by v Kolejní ulici byla zvedena modrá
parkovací zóna.
zapsal Vít Grec

Tříkrálová sbírka 2012 u nás
Možná nepatříte mezi příznivce pouličního
dobročinného vybírání peněz. Možná se vám
zdá trochu podivné přenášet lidový kolednický folklor do stanic metra. Několik rodičů
od sv. Vojtěcha tyto a podobné pocity letos
opět úspěšně potlačilo a rozhodlo se svými
či s vypůjčenými dětmi strávit cca hodinu
„žebráním“ ve vestibulu stanice Dejvická. Děti
neomrzly, kasičky byly na konci týdne docela těžké. Páteční skupina byla nejpočetnější,
za krále či spíše královničky se převlékly Indiánky, doprovázely je jejich vedoucí a také dva
Rytíři. Zeptala jsem se několika malých Králů
a jedné velké Indiánky, jaké to jejich koledování bylo.
Co se Vám líbilo?
Liduška Krátká: Jak se na nás díval jeden
pán ze stánku, kde prodával DVD, a pak nám
také dal peníze.
Maruška Krátká: Jak jsme zpívaly.
Šimon Andrš: Zdálo se mi dobré, že ty peníze jsou na dobročinné účely, třeba pro Freda
Tumbewaze z Ugandy.
Jakub Zavadil: Že jsme vybrali dost peněz.
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Potřinácté

Josefina Vopařilová: Že jsme vybírali peníze pro lidi, kteří je potřebují. A také, že jsem
dostala od jednoho pána krabičku.
Anežka Iblová: Že jsme v metru byli spolu
(Indiánky a někteří ministranti) a lidé nás rádi
poslouchali.

I když už začíná postní doba, dovolte nám krátké ohlédnutí za 13. plesem našeho společenství. Ve vší skromnosti musíme připustit, že se
opět povedl. Lví podíl na tom máte vy všichni,
kdo na naše plesy chodíte, radostně tančíte,
vytváříte a užíváte si hezkou atmosféru, stále
se zdokonalujete v tanečním umění (těch kreací, ach…) a nebojíte se ani tanečních soutěží!
Ano, letošní novinkou nebylo další předtančení, nýbrž taneční soutěž, ke které nás inspiroval film Pomáda. Měli jsme trochu obavy,
kolik statečných se zúčastní, ale bylo jich moc
moc a tančili tak dobře, že naši porotci měli
velké problémy vůbec někoho vyřadit. Do finále se probojovalo více než 20 párů, na které
na závěr čekal těžký úkol – ve čtyřicetivteřinových intervalech rozpoznat různé taneční styly
a sofistikovaně je předvést. Tři páry vydržely
až do konce a dostaly zaslouženou tekutou odměnu (perličkou je, že jedna vítězná dvojice
byla v čistě ženském obsazení).
Další perličkou je, že už ani nemusíme hledat kapely, které by nám hrály – muzikanti se
nám sami hlásí a nabízejí se, protože náš ples
je jeden z mála, kde se skutečně celou dobu
tančí a účastníci se chovají kultivovaně – a to je
radost hrát, no ne? Takže díky vám všem, kdo
jste přispěli – hráli, tančili, soutěžili – a za rok
se těšíme na viděnou.
Katka Kufová za plesový výbor

A co se vám nelíbilo?
Liduška: Že na nás ten pán ze stánku dělal různé obličeje.
Maruška: Když dával peníze král jinému
králi.
Šimon: Že nám v metru původně nechtěli
dovolit hrát a zpívat.
Jakub: Že v metru vybírali také koledníci
z Polska.
Josefina: Mně se to líbilo všechno.
Anežka: Bylo to super.
Ve svatovojtěšských kasičkách nakonec chřestilo celkem 29 341 Kč. Je to dost na to, že
jsme – kromě vybírání po mši v neděli (díky
všem, kteří přispěli) – měli jen pět kolednických skupinek. Část, kterou může využít naše
společenství, také bohatě stačí na další rok
podpory dítěte v Ugandě (což je užití pro naše
zúčastněné děti díky dopisování a fotografiím
dobře představitelné). Ve srovnání s jinými
farnostmi na tom nejsme sice špatně, ale také
ne nejlépe, namátkou třeba v Liboci vybrali
43 040 Kč, ve Střešovicích 67 337 Kč.
Peníze z našich kasiček budou rozděleny takto:
•• 10 270 Kč pro Arcidiecézní Charitu Praha
•• 19 071 Kč pro naši farnost:
•• z toho 7000 Kč pošleme na projekt
Adopce na dálku,
•• 5000 Kč občanskému sdružení Cesta
121 (pomáhá stárnoucím kněžím),
•• 7071 Kč bude využito na finanční
podporu letních táborů našich Rytířů
a Indiánek.
ptala se a sepsala Alena Zavadilová

Pozvánka na Farní turnaj
ve stolním tenise
Zveme vás na Farní turnaj ve stolním tenise, který se bude konat 14. 4. 2012 ve víceúčelovém sportovišti ČVUT Pod Juliskou 4,
Praha 6 – Dejvice.
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Přihlásit se můžou kluci i holky ve věku
YMCA Setkání. Nejzajímavější, protože
od 12 do 90 let, vždy po nedělní mši svaté
unikátní, jsou akce zaměřené na upevnění
na přihlašovacích listech vpravo u sakristie
vztahů v rodině – např. mezi otcem a synebo e-mailem na vb.vernerovi@seznam.cz.
nem, otcem a dcerou… Kromě toho jsou
Po individuální domluvě se mohou přihlásit
hezká i setkávání se známými z jiných čási účastnící mimo vymezený věkový limit.
tí republiky. V minulých dnech byl zveřejHala je prozatím zamluvena na čas od 9
něn program akcí v Domu setkání na nádo 16 hodin, předpokládaná délka turnaje
sledujících několik měsíců, najdete ho
bude ale upřesněna na základě počtu přihlána straně 5.
šených účastníků. Také ostatní podrobnosti Bližší informace a přihlášky jsou na webu
budou dodatečně upřesněny e-mailem jednot- www.setkani.org.
livým přihlášeným, případně letákem na nástěnce v předsálí kostela.
Objevit a uzdravit
Těšíme se na společné setkání!
Vladimír Verner a Prokop Sedláček „Může nastat chvíle, kdy v modlitbě Ježíšovi
řekneme: Pane, odejmi ode mne tento kalich.
Připravuje se…
Také Ježíš prosil svého Otce, aby ho uchránil
před křížem. Uzdravení se někdy děje tímto
•• V našem společenství probíhá příprava způsobem. Úplně zapomeneme, co se v našem
na přijetí svátosti biřmování, která má životě stalo, protože jsme dokonale uzdraveni
hojnou účast. Svátost biřmování má vedle z ran, kterými jsme trpěli.
toho ale i svůj velký význam v celonárodAle existuje i druhý moment, kdy říkáme
ních přípravách na cyrilometodějské vý- Ježíšovi: Pane, pomoz mi, abych se dokáročí – v roce 2013 si totiž připomeneme zal postavit ke svému problému, protože ne
1150. výročí příchodu cyrilometodějské všechny problémy mohou být vyřešeny. Exismise na Velkou Moravu. Česká biskupská tují problémy, které můžeme jen přijmout. Takonference pojala přípravu katolické círk- ková situace nastává tehdy, jestliže potíže, kteve systematicky: v průběhu 3 let, předchá- rými trpíme, pramení z okolností, nad kterými
zejících oslavám, by se věřící měli věnovat nemáme kontrolu. Pokud například utrpení
postupně třem svátostem. Po loňském té- pochází z rodinných problémů a jejich řešení
matu křtu je letošní rok ve znamení biřmo- nezávisí na mně, uzdravení spočívá ve schopvání. Naše pobočka ČKA se proto rozhodla nosti obtíže snášet, ne je řešit. Je možné to
oslovit P. Aleše Opatrného, který nabídku vztáhnout i na tělesné nemoci, které se nedají
laskavě přijal a dne 16. dubna 2012 (týden léčit, nebo lépe řečeno, které Ježíš nechce léčit,
po Velikonocích) ve 20 hodin přednese protože má pro člověka jiný plán.“
u nás přednášku s názvem „Pohled na sváTo jsou slova známého františkána P. Eliatost biřmování z různých stran“.
se Velly z ostrova Malty, který v těchto dnech
•• Někteří z Vás již navštívili křesťanský Dům navštívil naši republiku a vedl duchovní semisetkání na malebném místě v krkonoš- nář na téma Ježíš, lékař těla i duše. A jsou to
ských Albeřicích, provozovaný sdružením slova z jeho stejnojmenné knihy, kterou vyda4

lo v roce 2006 Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří.
Listuji knihou, kterou jsem dostala i s věnováním, a žasnu nad kapitolami: Boží plány nejsou našimi plány, Všichni potřebujeme
uzdravení, Setkání s Ježíšem v modlitbě, Sebeodmítnutí jako kořen strachu, Pět pravidel
přijetí reality, Ježíš proměňuje hříchy v charismata a třeba Proč se vyznávat z hříchů? Mám
sice jen obyčejnou chřipku, nicméně se těžce
smiřuji s tím, že nemohu být na semináři, který jsem si tak dobře naplánovala. Snažím se
najít něco dobrého na situaci. Po nějaké době
těžké práce zjišťuji, že všechno je tak správně,
jak má být: potřebuješ se zastavit, být sama se
sebou, pocvičit se v pokoře, možná si napřed
něco ujasnit, vyčistit, zaznělo mi v koutku srd-

ce. A v tom okamžiku vpadla do ložnice má
dospělá dcera Kristina, položila mi tuto knihu
na postel – i s tím věnováním – a zas odjela
na seminář.
Svatý Pavel říká, že v každém z nás je starý člověk. Je to naše staré „já“, plné strachu
a hněvu, které je strnulé, které se brání, které
podléhá depresím a mnohým znechucení. Ježíš po nás chce, aby v nás starý člověk zemřel
a aby v nás, ale bohatým životem, začal žít ten
člověk nový. A tak, přátelé, máme novou šanci.
Přichází opět doba postní a my dostali novou
naději. Tahle láskyplně důsledná kniha Eliase Velly nám v tom čtyřicetidenním procesu
může hodně pomoct.
Jana Klepková
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Program Domu setkání
16.–18. 3. Víkend pro maminky a jejich dcery (Vyleťalová, Strejčková)
30. 3.–1. 4. Cesta divokého muže – víkend pro muže (J. Šlachta, M. Vyleťal)
13.–15. 4. Husto! – Víkend pro otce s náctiletými dětmi (Štula, Brázdil)
27.–29. 4. Čtyři dohody – víkend pro ženy (Vyleťalová, Šlachta, Vyleťal)
4.–6/7. 5. Tvořivý víkend pro rodiny (Vyleťalovi, Ševčíkovi)
25.–27. 5. Manželský víkend I. (Vyleťalovi, Sikorovi)
1.–3. 6.
Expedice Botanicus – víkend pro otce s dětmi (Vyleťal)
15.–17. 6. Víkend pro otce s dospívající dcerou (M. Kocvrlichová, M. Štula)
1.–8. 7.
Hudební tábor rodin – NOVINKA (J. Hudec, R. Rollerová)
14.–21. 7. Tábor rodin Krkonoše (P. a P. Sýkorovi)
30. 7.–6. 8. Tábor rodin Krkonoše (R. a V. Ševčíkovi)
26. 8.–1. 9. Work Camp – brigáda na Domě setkání
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Svatý týden 2012 u svatého Vojtěcha
1. dubna
Květná neděle
2. dubna
pondělí
4. dubna
středa
5. dubna
Zelený čtvrtek
6. dubna
Velký pátek
7. dubna
Bílá sobota
			
8. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9. dubna
Pondělí velikonoční

9.30
17.30
17.30
19.30
17.30
8.00
21.00
9.30
9.30

mše svatá začínající žehnáním ratolestí
pravidelná mše svatá
pravidelná mše svatá
mše svatá na památku Večeře Páně
památka Umučení Páně
modlitba se čtením z denní modlitby církve
velikonoční vigilie
mše svatá
mše svatá

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
pondělí 26. března
16.00 zpovídaní dětí do 10 let
úterý
27. března
17.30 zpovídání mládeže
Další možnosti – pro dospělé – budou uvedeny na nástěnce a v ohláškách.
Příprava na první zpověď a první svaté přijímání
V postní době bude opět zahájena příprava pro děti na první přijetí svátosti smíření. Jako
tradičně bude příprava probíhat v neděli po mši svaté. Zahájení 4. března. První svatá zpověď pak bude 31. března v 16.00 hod.
Příprava na první svaté přijímání bude zahájena v neděli 20. května a první svaté přijímání bude 17. června. Děti přihlaste v sakristii. Obvyklý věk těchto dětí je 7 let.
Program Pastoračního střediska na březen 2012
čtvrtek 1. 3. 19.00 Společenství Misijního centra
čt/pá
1.–2. 3.		
Setkání Pastoračních asistentů na Svaté Hoře; PS
úterý
6. 3. 19.30 Příprava na manželství (8/8)*; CPR
čtvrtek 8. 3. 19.00 Singles; PS
sobota 10. 3. 9.00 Sobota pro maminky; P. Jaroslav Brož: Duchovní uzdravení*; CPR
středa 14. 3. 9.30 Akademie nejen pro seniory – Ing. Martin Opatrný: Svatovítský poklad; PS
		
19.30 Modlitba za diecézi; PS
čtvrtek 15. 3. 19.00 Společenství Misijního centra
pondělí 19. 3. 20.00 ČKA Praha 6 – přednáška
středa 28. 3. 9.30 Akademie nejen pro seniory – Mons. Aleš Opatrný: duchovní obnova; PS
čtvrtek 29. 3. 19.00 Společenství Misijního centra
* jen pro přihlášené; PS – Pastorační středisko; CPR – Centrum pro rodinu
Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Pro vlastní potřebu.
Redakce: Vít Grec, Jana Klepková, Hynek Krátký, Katka Kufová
Příspěvky odevzdávejte na vojtik@morha.com. Sazba: Vojta Grec. Za obsah odpovídá redakce.
Vojtík na webu: www.sv-vojtech.eu/vojtik. Náklad na výrobu čísla je 5 Kč.

