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Diecézní pětiletka

15. června vyhlašuje otec kardinál pro celou di-
ecézi Pastorační plán. Jde o otevření určitých 
témat, která by se měla během pěti let ve far-
nostech probrat. Zasahují jak liturgii a  život 
z  víry, tak oblast katecheze a  misijního půso-
bení společenství, ale i  diakonie a  vnitřního 
života celého společenství. Plán je k dispozici 
na stránkách Arcibiskupství (apha.cz).

První školní rok (2014-2015) je věnován 
tématu misie. Má několik podbodů. Prvním 
je chystané setkání s bratry z Taizé o Vánocích 
2014, které nejen zaměstná naše společenství, 
ale také je skvělou příležitostí ke  svědectví 
o životě z víry tváří v tvář Pražanům. Druhým 
velkým tématem je vlastní misie – hlásání víry. 
Diecéze připravuje na červen 2015 velkou mi-
sijní akci Dny víry, do  které bychom se i  my 
měli připojit. Jak? Odpověď je ve skutečnosti 
tématem celého školního roku. Totiž připravit 
se na hlásání víry tak, abychom my sami, bez 
ohledu na  nějaké akce, dokázali jednoduše, 
ale kvalifikovaně svědčit o vlastní víře. A nelze 
ani opomenout další důležitý bod. V červenci 
2015 si připomeneme 600 let od  upálení mi-
stra Jana Husa. Jak se postavit k této kontro-
verzní postavě? Nejlepším klíčem je seznáme-
ní se s celým Husovým příběhem, okolnostmi 
jeho života a smrti. S jeho názory, zapálením 
i  omyly. A  ještě jeden moment stojí za  po-
zornost. Čtvrt století svobody, dvacet pět let 
od svatořečení Anežky České. Není to příleži-

tost, abychom poděkovali Bohu za  dar svaté 
Anežky a za dar svobody?

Zbývá ještě maličkost. Jak to celé provede-
me? Důležité jsou nápady. Ale ještě důležitější 
jsou ti, kdo jsou ochotni přiložit ruku k  dílu 
a tyto výzvy pomoci implementovat do našeho 
společenství. Přijďte nám na pomoc, potřebu-
jeme vás! Ale nejde jen o množení akcí. Nyní 
se blíží čas prázdnin a dovolených, tedy také 
čas odpočinku. Ten vám z  celého srdce přeji 
a vyprošuji vám ochranu na cestách.

Požehnané prázdniny!
P. Michal Němeček

Velký den

Červen je měsíc, jehož atributem je konec – ko-
nec školního roku. Ve společenstvích věřících 
se však červen většinou pojí i s velkým začát-
kem. V  tomto měsíci obvykle poprvé přistu-
pují mladí katolíci ke svatému přijímání. Tato 
tradice je i v našem svatovojtěšském společen-
ství. Nemáme spočítáno kolik dětí v novodobé 
historii zde slavilo tento svůj velký den. Podle 
záznamů od roku 2005 do roku 2013 to bylo 
přesně 100 dětí. V přízemí našeho kostela je 
192 židlí. Je tedy jisté, že kdyby přišli všich-
ni, kdo zde byli poprvé u  svatého přijímání 
od roku 1991, obsadili by všechny místa.

Tuto neděli přistupuje poprvé ke  svatému 
přijímání dalších 17 dětí. Je to důvod k radosti 
celého společenství, ale také impuls pro nás 
pro všechny k modlitbám za ně, za jejich rodi-
če i sourozence.
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Kéž Julia, Františka, Sára, Kryštof, Johana, 
Dorota, Sára, Viktorie, Matěj, Anna, Václav, 
Anežka, Eliška, Anežka, Jan, Daniel a Anežka 
prožijí tento den v radosti. Kéž jim Pán žehná 
a oni všichni kéž nalézají z této prožívané blíz-
kosti s Pánem bezpečný pokoj.

jáhen Martin

Z pastorační rady

Pastorační rada se sešla na své poslední před-
prázdninové schůzi v pondělí 9. 6. Počasí i at-
mosféra schůze byly opravdu letní, odlehčené. 
Hlavním tématem diskuse byl Pastorační plán 
arcidiecéze, jeho obsah a možnosti, jak na něj 
naroubovat pastorační plán, který zpraco-
vala naše pastorační rada. Společných bodů 
je opravdu hodně, jejich realizace však bude 
potřebovat zapojení a podporu vás všech. Pra-
covní skupina Leiturgia seznámila radu s po-
stupem prací na  přípravě obecného rámce 
zadání pro architektonickou soutěž na úpravu 
liturgického prostoru kostela. Popisná část 
a definice potřeb společenství jsou již hotovy. 
Po prázdninách se rada bude dále věnovat roz-
pracování programů jednotlivých pracovních 
skupin, zejména vytipování klíčových aktivit.

Vít Grec

Pozvánka na farní pouť do Budče

Podobně jako v minulých letech, i letos chystá 
naše společenství pouť za hranice Prahy. Ten-
tokrát je naším cílem Budeč, jedno z  histo-
ricky prvních center křesťanské kultury v  Če-
chách. Budeč je nedaleko od Prahy, počítáme 
tedy s cestou vlakem do Kralup a poté cca 8 km 
pěší poutě, doprava zpátky bude z Okoře. Pro 
méně pohyblivé připravíme náhradní způsob 
dopravy. Tedy nezapomeňte - sobota 20. září!

Hynek Krátký

Mladí lidé za svět bez násilí

Ve dnech 17.–21. září 2014 se uskuteční IV. Me-
zinárodní konference „Mladí Evropané za svět 
bez násilí“, pořádaná Komunitou Sant'Egidio 
(www.santegidio.org) ve  spolupráci s  univer-
zitami a  vzdělávacími institucemi v  České re-
publice, Gruzii, Německu, Itálii, Litvě, Polsku, 
Rumunsku, Rusku, Slovensku a  Maďarsku. 
Toto již čtvrté mezinárodní setkání navazuje 
na konference „Není budoucnosti bez paměti. 
Mladí Evropané v Osvětimi“ (2008) a „Za svět 
bez násilí“ (2010 a 2012). Stovky mladých lidí 
z různých zemí, které spojuje přání říci své jas-
né „NE“ násilí, se sejdou v Polsku, v Krakově 
a  Osvětimi, na  místech, kde si připomínáme 
utrpení milionu Židů, Romů a vězňů z celé Ev-
ropy a bývalého Sovětského svazu během dru-
hé světové války. I když od  těchto tragických 
událostí uplynulo mnoho let, naléhavě cítíme, 
že je třeba znovu potvrdit hodnoty míru a sou-
žití mezi různými národy ve všech zemích, od-
kud pocházíme. Věříme, že tato připomínka je 
velmi důležitá i pro nejmladší generace, které 
naštěstí nepoznaly hrůzy války a  holocaustu. 
Sejdeme se v Osvětimi, abychom si připomně-
li historické tragédie našich zemí, zapříčiněné 
xenofobií, rasismem a antisemitismem a také 
abychom začali mít sen o  vytváření lidštější 
budoucnosti. Nechceme zapomenout! Pojed 
s  námi i  ty a  přispěj tak k  uskutečnění světa 
bez násilí, rasismu a antisemitismu!

Srdečně zváni  jsou všichni mladí lidé. Cena 
za ubytování, stravu a vstupy je 60 €. Více in-
formací na osvetim.eu, nebo  sant.egidio.cz, 
přihlášky do konce června (v případě volných 
míst i později) na osvetim@santegidio.cz.

Kristina Koldinská
P.S.: V době, kdy krize na různých místech světa 
přerůstají v otevřené konflikty, kdy nepřehledná 
situace na  Ukrajině plodí násilí, kterému sytá 
evropská společnost (tu naši komunismem mo-
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rálně zdevastovanou nevyjímaje) netečně při-
hlíží a  třese se o  svoje teplíčko za  pecí, je pouť 
do  Osvětimi takřka povinností každého, kdo 
ještě má svědomí. Že se jedná o zážitek na celý 
život vám mohou potvrdit například Madla G. 
a Josefína K. z našeho společenství, které konfe-
renci v Krakově před dvěma lety absolvovaly.

Mládeži, pojeďte s námi do Taizé

Již v minulém čísle a v ohláškách jsme avizo-
vali chystanou cestu mládeže do Taizé organi-
zovanou naším společenstvím u  sv. Vojtěcha 
ve dnech 23.–31. 8. 2014. Možnost jet s námi 
jsme nabídli i  okolním farnostem, spřátele-
ným sborům CČE v  Bubenči a  Střešovicích, 
Křesťanskému gymnáziu a  spoustě dalších. 
Avizo na naši akci je i na facebooku pražského 
Setkání Taizé 2014, stejně jako na stránkách 
komunity v Taizé. Přesto dva týdny po původ-
ní uzávěrce přihlášek není kapacita autobusu 
naplněna ani ze dvou třetin.

V  pětiletkovém úvodníku tohoto čísla jste 
si přečetli, že pražské setkání Taizé koncem 
tohoto roku je klíčovou misijní událostí Pas-
toračního plánu arcidiecéze, protože může 
ukázat Praze, národu i  světu leccos o  nás 
křesťanech. Myslím, že prožití týdne v  Taizé, 
je nejlepší motivací k  tomu, abychom se pak 
s chutí a vědomím „o co jde“ neváhali přihlásit 
i k aktivní účasti na pražském setkání.

Bližší informace o  letní cestě do  Taizé zís-
káte u Martiny Hoškové, také u Madly Greco-
vé a Terezky Jelínkové.

Vít Grec

Pozvání do Pasek nad Jizerou

Jak ten čas letí – už zase jsou prázdniny přede 
dveřmi. Hurá! A tak k přání, aby „tento způsob 
léta“ byl vpravdě pohodový, přidám pozván-

ku na Pasecké hudební slavnosti, které se již 
po  čtyřiadvacáté chystají být takovým prázd-
ninovým kulturním bonbónkem. Ve  Vojtíku 
123 (září 2013) jsem dostatečně emotivně a do 
detailu představila ročník loňský. Programo-
vé schéma všech ročníků je v zásadě neměnné. 
Proto už teď se těšíme – jistě bude na co. Takže 
budete-li v době 1.–3. srpna někde v blízkosti 
překrásného a duchovně bohatého kraje „Za-
padlých vlastenců“, upřímně radíme a zveme 
s pohostinnými místními: „Přijďte pobejt“.

P.S.: Jen o necelých 5 kilometrů dále, smě-
rem západním, jsou Příchovice, jejichž nejno-
vější pozoruhodností je Muzeum Járy Cimr-
mana – „největšího Čecha“. Stojí za to.

Irena Brožová

Neumělcům života – aneb 
„Čteme a doporučujeme“

Na první pohled tohle oslovení možná vzbudí 
rozpaky – trochu neobvyklé, ale fakt jen na prv-
ní. Jde o poměrně útlou knížku (i do kapsy se 
vejde) Marka Orko Váchy, kterou na  jaře vy-
dalo brněnské nakladatelství Cesta. Jako vždy 
netradiční smršť fantastických nápadů, které 
by se možná heslovitě daly shrnout asi takto: 
Tvůrce tvoří tvůrce – ve všem kolem stvořeném 
je Bůh přítomen, radost z toho – svoboda tvůr-
cova, a to až do nejzazší krajnosti – odpověd-
nost za  vlastní život – aktivní přístup k  živo-
tu - „rozmnožené hřivny“, zakopu-li je, nikdy 
nedospěju – rozum, úžasný dar Boží, proto ho 
užívám – vertikála – přímý vztah s  Bohem – 
TY! a já – analogie horolezectví – dobývání vr-
cholů; a nakonec vztah marnotratný syn – vel-
korysý Otec – ustát jeho velkorysost – to bude 
jednou hlavní otázka – a rozhodnu vlastně já 
sám, chci-li nebe, či peklo; „jak ustát Boží vel-
korysost“! Mé doporučení vypadá pohrkaně, 



ale každé slovo textu provokuje k  tomu, aby 
se člověk neodtrhl dřív, než dojde na  konec. 
A pak je zase dlouho o čem přemýšlet. Oprav-
du, nenechte si ujít.

Irena Brožová

Znát Jeho hlas

Pár dní po velikonocích mě pozvala kamarád-
ka na křesťanskou akci – Mít srdce jako David. 

Velice mne tam oslovila kazatelka Heidi Ba-
ker, která nám neustále kladla na  srdce, aby-
chom s Bohem rozmlouvali, byli mu blízko.

Řekla nám malé přirovnání. Představte si, 
že se chcete učit nový jazyk. Bude vám stačit 
učebnice? Nebude. Musíte ten jazyk slyšet, ro-
zumět mu, mluvit, být s těmi co tímto jazykem 
mluví. Učebnice pomůže, ale sama od  sebe 
vás to nenaučí. Stejně tak nestačí o Bohu jen 
číst, musíte s ním mluvit. Znát ho.

Následující neděli se četlo v kostele evange-
lium o Dobrém pastýři. Ježíš zde říká: „Amen, 
amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince 
dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lu-
pič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 
Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá 
své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své 
ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následu-
jí, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy 
nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas ci-
zích neznají.“

Samozřejmě, že tento úryvek znám. Slyšela 
jsem ho už mockrát. Ale jako bych ho slyše-
la poprvé. Ty tři slova – znají Jeho hlas – mi 
zněla v hlavě. Vypadá to jednoduše. Stačí znát 
Jeho hlas.

Anežka Voldřichová

Kniha pro vás: Vyhnání 
Gerty Schnirch

Přenesme se na  úplný konec války. Koncem 
května 1945 je hlavní postava románu, brněn-
ská Němka Gerta Schnirch, s  několikaměsíč-
ní dcerkou a  pár osobními věcmi „odsunuta“ 
společně s ostatními směrem na Vídeň. Po vá-
lečných letitých útrapách absolvují vyčerpáva-
jící pochod směrem na Pohořelice, kde mnoho 
vyhnanců podlehne epidemiím tyfu a úplavice. 
Gerta a  některé další německé ženy se nako-
nec zachrání na  jižní Moravě při nucených 
pracích v zemědělství, po znovuzískání česko-
slovenského občanství se sice Gerta s dcerou 
vrací do  rodného Brna, kde ale prožívá bouř-
livé období druhé poloviny dvacátého století. 
Nebudu prozrazovat další děj velmi dobře na-
psané knihy z období nedávné česko-německé 
historie.

Kateřina Tučková, mnozí z  vás znají její 
román Žítkovské bohyně nebo beletrizovaný 
životopis Můj otec Kamil Lhoták, vystudovala 
dějiny umění a bohemistiku a je autorkou ně-
kolika odborných publikací z oblasti českého 
výtvarného umění.

V  neobyčejně plastickém a  působivém ro-
mánu si autorka klade těžké otázky viny a od-
platy, deformace prostředím a  nemožností 
zprostředkovat vlastní surovou zkušenost.

Knihu vydal brněnský Host v  roce 2009, 
za román autorka obdržela cenu Magnesia Li-
tera 2010 i Cenu Josefa Škvoreckého.

Jana B. Klepková   
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