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Filadelfia

Kdopak ví, co znamená „filadelfia“? Asi hned 
vystřelí znalci zeměpisu či milovníci Ameriky. 
Ale původní význam je trochu obyčejnější. Nu, 
ne tak docela. V  řečtině označuje lásku mezi 
sourozenci. Tímto slovem začíná 13. kapitola 
Listu Židům: „Bratrská láska ať trvá,…“. Kla-
du si otázku, s  jakým motivem před 85 lety 
stavěl arcibiskup náš kostel sv. Vojtěcha. Jistě, 
šlo o seminární kostel, do jisté míry to měla být 
chlouba diecéze. Ale přeci, nemělo se právě 
zde nějak „ideálně“ vytvářet či ukazovat spo-
lečenství, zvláště kněží? Jak absurdně na tuto 
eventuelní vizi odpověděly dějiny. Asi se tu 
uskutečnilo všechno jiné. Nakonec ani posled-
ní roky, kdy je seminář zpět v  budově v  Thá-
kurově ulici, nevedly k  naplnění původního 
záměru. Upřímně asi není divu. Bohoslovců 
poslední dobou bývá kolem 30 a podoba kos-
tela rozhodně nevyniká příkladem ideálním 
pro formaci nových kněží. Je to tedy dostatek 
důvodů na  rezignaci? J. H. Neuwen napsal 
ve své Apologia pro vita sua: „Deset tisíc potí-
ží nevytváří jedinou pochybnost.“ A tak si kla-
du otázku, co vlastně v kontextu našeho spole-
čenství, tak říkajíc teď a tady, může znamenat 
ono spojení „filadefia“, ke kterému zve list Ži-
dům? Když své ptaní podrobuji detailnějšímu 
zkoumání, nejprve si říkám: „Je to vůbec reál-
né?“ Myslím, že ano. Soucit, porozumění, po-
chopení na nejzákladnější rovině asi najdeme, 
i když se mnozí možná navzájem neznají. A to 
je vlastně druhý krok mého ptaní se. Lze něco 

udělat proto, aby se ti, kdo nikoho nebo skoro 
nikoho neznají, směli poznat? Jednoho tako-
vého člověka jsem minulý měsíc potkal. Chodí 
do  našeho společenství více jak rok. Nikoho 
nezná a popravdě nikdo se o něj ani nezajímá. 
Ne, nejde mi o  výčitky. Spíš si kladu otázku 
po konstruktivním nápadu, jak takovým situ-
acím předcházet a jak je řešit. V některých let-
ničních sborech zavedli službu ostiářů, kteří 
stojí u dveří před bohoslužbou a všem podají 
ruku, přivítají je, případně jim podají zpěvník. 
Informace o  tom, co dnes bude, je samozřej-
mostí. Trochu trnu, jak by taková praxe u nás 
dopadla a zda by z toho záhy nebylo spíš hrozi-
vé trauma, zvláště, kdyby přišla řada na mne… 
Ale zpět k meritu věci. Uvědomuji si, že i mezi 
námi fungují již léta malá společenství a jsem 
velice vděčný všem, kdo se ať již dávno či jen 
krátce v  nějakém významu potkávají či se-
tkávají. Myslím si, že právě jen takto se může 
fakticky uskutečnit společenství víry a  lásky. 
A  to i  s  vědomím, že mezi lidmi to může ně-
kdy zaskřípat! Je radostí se takových setkání 
zúčastnit. Ale možná onen rozměr „bratrské 
lásky“ má mít i jinou podobu, řekněme funkč-
ní pomoci ve prospěch širokého společenství 
kolem našeho kostela sv. Vojtěcha. A v tomto 
významu vidím roli „pastorační rady“ nebo 
chcete-li po  staru farní rady. Letošní volby 
do pastorační rady v  tomto společenství jsou 
pro mne nové. Na  jejich průběhu je zřetel-
ně vidět, že sám nemám příliš manažerských 
zručností a  bez pomoci dobrých lidí to moc 
kupředu nepůjde. Ale neznamená to, že pou-
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ze ti, kdo jsou členy rady, mají možnost konat 
něco ve prospěch ostatních. Naopak! Zvu vás 
všechny, kdo máte zájem a chuť nějak naplnit 

„filadelfii“, abyste neváhali přiložit ruku k dílu 
a nabídnout něco, co může ostatním pomoci či 
je povzbudit. Autor Listu Židům možná i bez 
nadsázky doplňuje onen první verš 13. kapito-
ly: „Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte 
i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž 
to tušili, měli za hosty anděly.“

P. Michal Němeček 

Zářijové zasedání 
svatovojtěšské rady

…  nepřineslo příliš mnoho nových impul-
sů, zřejmě i  u  vědomí toho, že bylo poslední 
v  tomto volebním období. Konstatovali jsme, 
že proměna pravé boční lodi na  kapli se sva-
tostánkem není tak jednoduchá, jak se pů-
vodně zdálo. Je tu totiž potřeba skloubit řadu 
hledisek a vzít v potaz i další okolnosti. Navr-
hované řešení musí odpovídat požadavkům 
liturgických předpisů a  přitom by měla být 
zachována i  určitá flexibilita pro případ vyu-
žití prostoru na neliturgické akce. Je potřeba 
použít vhodné a důstojné materiály, vždyť se 
jedná o svatostánek, a přitom musíme počítat 
s  tím, kolik to bude stát a  že se jedná pouze 
o dočasné řešení. To jsou úkoly, se kterými se 
musí popasovat Alena a Jiří Zavadilovi, kteří 
na přípravě návrhu pracují.

Zmínil-li jsem dočasnost řešení pravé lodi, 
pak tato vychází z vize, že se podaří celý kos-
tel postupně přeměnit na  posvátný prostor, 
ve  kterém budou profánní funkce potlačeny 
na minimum. Tak nějak zní zadání pro archi-
tekty Ibla a  Zavadila, kteří byli pověřeni pří-
pravou podkladů pro zadání architektonické 
soutěže na  změnu funkčnosti a  vzhledu kos-
tela, jejímž výsledkem by byl kostel propojený 

stavebně i  funkčně se seminářem a  teologic-
kou fakultou.

Dále jsme jednali o  organizačně technic-
kých věcech jako je personální zajištění výu-
ky náboženství nebo příprava kurzů alfa nebo 
obnovení kytarových mší s  mládežnickou 
kapelou.

Klíčovým bodem jednání byla příprava 
voleb do  pastorační rady. Nejprve jsme na-
vrhli volební komisi ve  složení M.  Tesařová 
a B. Vernerová, které se rozhodly nekandido-
vat do nové rady, a dále V. Peřich s V. Roskov-
cem. Termíny jednotlivých fází voleb byly sta-
noveny tak, aby konečné výsledky mohly být 
oznámeny poslední neděli církevního roku. 
Více podrobností k volbám naleznete v samo-
statném článku v tomto čísle Vojtíka.

Konec volebního období bude pro odstu-
pující radu příležitostí k  zamyšlení nad tím, 
co se povedlo a  co méně, a  také nad tím, co 
předáváme nově zvolené pastorační radě. Na-
ším společným přáním je, aby dostali důvěru 
i zástupci mladší a nejmladší generace (což už 
výsledky primárek potvrdily) a  aby zvolením 
do rady dostali příležitost podílet se na směřo-
vání našeho společenství.

Vít Grec

Padesát let poté

Spolu s oslavami půlstoletého výročí zahájení 
druhého vatikánského koncilu se jistě všem, 
kteří v  té době snad již rozum začínali brát, 
vybaví ten závratný pocit radostného očekává-
ní a především upřímného údivu nad tím, že 
lze otevřít okna dokořán. Znovu se v  paměti 
promítá dlouhý seznam jmen báječných lidí 
(duchovních i  laiků) – jak těch, kteří, osvěd-
čivše se v krajních podmínkách, se stali dobře 
viditelnými a  veřejně citovanými spolutvůrci 
tohoto dění, tak těch nenápadných a  vytrva-
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lých „bezejmenných“ dělníků na  vinici Páně, 
jejichž citace najdeme spíše v  lidských srd-
cích či myslích. Čím déle o té době přemýšlím, 
tím více mi dochází, kterak ke  všemu tomu 
velikému dění, pomaloučku, polehoučku, po, 
většinou zdánlivě nepozorovaných, leč mnoh-
dy nesmírnou odvahu vyžadujících krocích, 
směřovala cesta trpělivé lidské opravdovosti 
na  Božích stezkách. Jak mnozí kompetentní 
učení a  moudří konstatují, celé to poselství 
jsme ještě do  dneška plně nevstřebali. A  tak 
se mně zároveň vybavuje i  jeden z tehdejších 
výroků nezapomenutelné osobnosti P.  Jiřího 
Reinsberga – „nebraňme se průvanu Ducha 
svatého.“ Myslím, že bychom se měli snažit 
vytrvat a  nebránit – teď možná více, než kdy 
jindy.

Irena Brožová

Církevní restituce – mýty, 
fakta, souvislosti

V  nedělní podvečer 14. září se u  Seluckých 
uskutečnilo zajímavé setkání věnované cír-
kevním restitucím s  nadmíru povolaným člo-
věkem: P. Tomášem Holubem, který je v pozici 
generálního sekretáře České biskupské konfe-
rence přímo účasten všech politických jednání 
v této věci.

Dramatický vývoj na politické scéně může 
celou záležitost velmi brzy předčasně ukon-
čit; přesto setkání bylo důležité tím, že zde 
přehledně a jasně padly věcné argumenty, do-
svědčující, že provedení církevních restitucí 
je nejlepší z  možných variant řešení vztahů 
církví a státu. P. Holub vypočítal a charakteri-
zoval jednotlivé varianty, které dnes přicházejí 
v úvahu, a vyvrátil řadu rozšířených mýtů.

Není zde místo na  podrobný výčet argu-
mentů; jejich společným výsledkem ale bylo 
poznání, že ke  kritizovanému zatížení státu 

a státního rozpočtu mnohem spíše povede ne-
řešení církevních restitucí.

V  diskusi zazněly stesky na  to, že i  sami 
věřící mnohdy neznají základní argumenty, 
které P.  Holub uvedl. P.  Holub připustil, že 
vedení církve nebylo při vysvětlování proble-
matiky mezi věřícími příliš aktivní, ovšem pro 
zájemce existují kvalitní informační zdroje. 
Mezi ně patří jak webové stránky Ministerstva 
kultury, tak i několik čísel Katolického týdení-
ku, věnovaných pohledům na restituce – a to 
nikoliv jen z  pohledu církve, ale i  z  pohledu 
starostů obcí (archiv KT je k mání na adrese 
http://www.katyd.cz/archiv-kt/).

Hynek Krátký

Před volbami do pastorační rady

V  uplynulých týdnech jste byli pozvání k  prv-
nímu kolu voleb, ve  kterých jste navrhovali 
kandidáty do nové pastorační rady. Primárek 
se zúčastnilo 99 voličů, kteří navrhli celkem 
70 volitelných kandidátů. Volební komise 
oslovila kandidáty s  nejvyššími preferencemi 
a  na  základě souhlasu s  kandidaturou byla 
sestavena dvanáctičlenná kandidátní listina, 
na které jsou seřazeni podle počtu získaných 
návrhů Hynek Krátký, Janek Čáda, Martin Ja-
neček, Vojtěch Jirsa, Vladimír Verner, Vít Grec, 
Petr Šoltys, Jáchym Vopařil, Vojtěch Witzany, 
Jakub Havlík, Marián Hošek a Radka Iblová.

Tito kandidáti se vám blíže představí pro-
střednictvím svých volebních plakátků vyvě-
šených v  předsíni kostela. Řada kandidátů 
již na nich vyjádřila svoje odhodlání pracovat 
na zlepšování vztahů ve společenství a na pod-
poře různých aktivit. Rozhodně se nebojte 
před volbami kandidátů zeptat na to, co vaše 
rozhodování o odevzdání hlasu může ovlivnit. 
Volební kampaň poběží do  začátku druhého 
kola voleb.
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Do  pastorační se volí šest kandidátů, dal-
ších až šest členů rady může podle svého uvá-
žení jmenovat duchovní správce. Svoje hlasy 
pro volené kandidáty budete moci odevzdat 
v  neděli 11. a  18. listopadu.  Výsledky voleb 
a jmenovaní členové rady by měli být vyhláše-
ni na svátek Krista krále v neděli 25. listopadu. 
Podle stanov pastoračních rad by pak nová 
rada měla složit do rukou svého předsedy slav-
nostní slib.

Před novou radou jsou velké výzvy. Bude 
potřeba pokračovat v úsilí o proměnu našeho 
kostela v posvátný prostor. A stejně jako je dů-
ležitý stav hmotné stavby, je důležitý stav i té 
stavby duchovní, stav našeho společenství. 
Příležitostí k lepšímu soužití na cestě k cíli nej-
vyššímu je jistě mnoho. A tak vám přeji ve vaší 
volbě šťastnou ruku, nově zvoleným radním 
pak odvahu vydat síly ve prospěch našeho spo-
lečenství. Poslouchejme hlas Ducha svatého.

Vít Grec

Ohlédnutí za farní poutí 
na Makovou horu

Po několika letech jsme obnovili tradici farních 
poutí. Tentokrát byla naším cílem Maková 
hora s  krásným barokním poutním kostelem 
na  vršku zalesněného kopce mezi Orlickou 
přehradou a Příbramí. Novinkou oproti minu-
lým poutím byla skutečnost, že toto místo je 
vzdálené od železniční trati, a  tudíž jsme mu-
seli zajistit dopravu objednaným autobusem.

Skupina našich mladých se odvážně vydala 
na místo již v páteční večer, kde u ohně přeno-
covali ve stanech. V sobotním ránu 22. září se 
pak před naším kostelem sešlo asi 50 účast-
níků, které neodradil nepříjemný déšť. Auto-
bus nás zavezl do místa asi 8 km vzdáleného 
od cíle, odtud jsme se vydali přes kopce a údolí 
pěšky. Tato část pouti, kdy jsme měli příleži-

tost seznámit se a popovídat si přece jen déle, 
než při setkáním po  mši před kostelem, byla 
zarámována úryvkem evangelia o  cestě jako 
pobídce k pohledu kolem sebe i do sebe.

Program pamatoval i  na  ty, kteří nemohli 
absolvovat pěší pouť – autobus je mezitím za-
vezl k hrázi Orlické přehrady.

Počasí bylo téměř zázračné – několik minut 
před začátkem poutě (kdy se připojilo dalších 
cca 30 poutníků, kteří se dopravili vlastními 
auty) přestalo pršet a vysvitlo i slunce. V pra-
vé poledne, za  zvuku zvonů kostela, se spoji-
ly všechny skupiny na Makové hoře, kde otec 
Michal sloužil mši.

Pak následoval oběd v  penzionu nedale-
ké obce Smolotely. Na cestě zpátky do Prahy 
jsme se zastavili v  Mníšku pod Brdy, kde si 
část výpravy prohlédla zámek, větší část dala 
přednost místní vyhlášené cukrárně.

Poutníci si celou akci pochvalovali, a  tak 
vzrostla chuť na  pořádání podobných poutí 
i v dalších letech.

Hynek Krátký

Krátce

Večer důvěry se Slavností světla 
… je ekumenické setkání mladých s biblickým 
úvodem, sdílením, tichem a modlitbou se zpě-
vy z  Taizé – Slavností světla, které se koná 
10. listopadu 2012 v Komunitním centru Mat-
ky Terezy (stanice metra C – Háje).
Program:

 • 15.30 – biblický úvod (pro mladé do 35 let), 
sdílení ve skupinkách, ticho

 • 18.00 – večeře z vlastních zásob
 • 19.30 – Slavnost světla se zpěvy z  Taizé 

(pro všechny)
Co s sebou? Jídlo pro sebe k večeři, Bibli, tuž-
ku, papír, (polštářek na sezení).

Všichni jste srdečně zváni, mladí i starší.
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Prosba o pomoc
Studentka čtvrtého ročníku dálkového studia 
na  Katolické teologické fakultě hledá v  této 
farnosti, poblíž fakulty, možnost ubytování 
jednou za  14 dní od  pátečního večera do  so-
botního rána.

Moc děkuji za  nabídky pomoci, bezúhon-
nost mohu doložit.

Ing. Jana Řezníčková 
(janare13@o2active.cz)

Pozvánka na prezentaci nové knihy
Zveme vás na veřejné představení nově vyda-
né knihy Bernarda z  Clairvaux Kázání na  Pí-
seň písní I., II.  v  překladu M.  Koronthályo-
vé, které se uskuteční ve  středu 7. listopadu 
v  16.30 v  refektáři dominikánského kláštera 
sv. Jiljí, Jilská 7a, Praha 1. V rámci prezenta-

ce bude možné zakoupit oba díly knihy se sle-
vou. Představení se uskuteční za účasti tvůrců 
knihy, předních církevních představitelů a zá-
stupců evangelické a  katolické teologické fa-
kulty UK.

Poznamenejte si do kalendáře
Již 14. Svatovojtěšský ples pořádaný ve  spo-
lupráci se sborem Českobratrské církve 
evangelické v  Bubenči se bude konat v  so-
botu 26.  ledna 2013 v  Sále kardinála Bera-
na Arcibiskupského paláce na  Hradčanech. 
K  tanci bude hrát Gambit trio Dany Jägero-
vé. Vstupenky budou v obvyklém předprodeji 
od 25. listopadu.

Za organizátory plesu vás srdečně zve
Vít Grec

ggg
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Programy u sv. Vojtěcha

Duchovní správa 
 4. 11. 19.00 setkání mládeže
 16. 11. 20.00 modlitba Taize
 18. 11. 19.00 setkání mládeže
 2. 12. 19.00 setkání mládeže
 7. 12.  mikulášská u sv. Vojtěcha
 8. 12. 9.00 Adventní duchovní obnova s P. Dr. Ondřejem Salvetem (do 13.00)
   Duchovní obnova ve 12 h ukončená mší svatou ze slavnosti Neposkvrněného početí 
   P. Marie. V době přestávek bude otevřena prodejna Karmelitánského nakladatelství!
 10. 12. 16.00 zpovídání dětí
 10. 12. 18.00 zpovídání mládeže
 16. 12. 19.00 setkání mládeže
 21. 12. 20.00 modlitba Taizé

Pastorační středisko
 9.–10. 11.  rekolekce Uzdravení z pocitu křivdy - s P. Augustynem
Program bude zahájen v pátek od 18.00 registrací a v 18.30 slavením eucharistie. Po zaslání přihlášky dotyčné-
mu pošleme podrobnější informace (a případnou složenku) k uhrazení nákladů na rekolekce: 150 Kč (+ 30 Kč 
v případě objednání bagety k sobotnímu obědu). Pozor – ubytování nezajišťujeme! Zájemci o rekolekční setkání 
se přihlašují písemně nejpozději do 6. listopadu na adrese Pastoračního střediska.
 11. 11. 16.30 Obyčejně o neobyčejném – společná diskuse nad otázkami víry
 14. 11. 19.30 Singles – setkání pro osamělé (host: Ing. arch. Mgr. Milena Amáta Wenzlová, 
   téma: blahořečení 14. františkánských mučedníků)
 22. 11. 19.00 mše chval
 25. 11. 16.30 Obyčejně o neobyčejném – společná diskuse nad otázkami víry
 14. 12. 19.30 Singles – setkání pro osamělé
 20. 12 19.00 mše chval

Křesťanská akademie 
 19. 11. 20.00 prof. Petr Pokorný – český evangelický teolog, filozof, biblista-novozákoník, historik, 
   vysokoškolský pedagog, ředitel Centra biblických studií AVČR a UK v Praze 
   (téma bude upřesněno)
 3. 12. 20.00 Josef Bartoň a Milan Kment: O svaté hoře Athos na poloostrově Chalkidiké 
   a tamním mnišském životě


