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Pozvání k modlitbě
Tečkou za  Dny víry bylo závěrečné modliteb-
ní shromáždění v  kostele Nejsvětějšího Sal-
vátora. Řeka svíček Průvodu světla, plynoucí 
ke  kostelu ze Staroměstského náměstí turis-
ticky exponovanou Karlovou ulicí, dramatic-
ky kontrastovala s  matějskopouťovým nevku-
sem toho místa. Se třpytem v očích a s úsmě-
vy na tváři se řeka přelila do kostela, kde v pro-
storu před hlavním oltářem vytvořila ze sví-
ček působivou plejádu obrazců, kříži počína-
je a  srdíčky a  kytičkami konče. Světlo svíček 
magneticky přitahovalo a  slévalo se s  téměř 
hmatatelným proudem modliteb.

Úvodem shromáždění pater Halík předne-
sl velice inspirující úvahu o ranách Kristových 
a  jejich významu pro nás a dnešní dobu. Pak 
jsme se mohli ponořit do rozjímání a úvah.

Celá modlitba byla provázena nejdříve gre-
goriánským chorálem a poté písněmi z Taizé. 
Pater Michal pozval všechny příchozí, a bylo 
jich přemnoho, někteří možná v kostele popr-
vé v životě, ke ztišení, modlitbě, každého podle 
jeho naturelu a schopností. Někdo přišel a po-
klekl před křížem, dotknul se ho, aby na  něj 
položil to, co chce Bohu odevzdat. Jiní zase 
obklopili moře svíček, vždyť Kristus je Světlo. 
Ještě jiní seděli v  lavicích, s hlavou v dlaních 
nebo rukama vztaženýma k modlitbě.

Přeji nám všem, aby duch této chvíle zůstá-
val v našem společenství i v naší církvi. Mod-
litba není nuda a má mnoho tváří. Pojďme ob-
jevovat ty, které ještě neznáme. Doba prázd-
nin a dovolených k tomu přímo vybízí.

Vít Grec 

Ze zasedání svatovojtěšské rady
V pondělí 15. 6. se rada sešla naposledy před 
prázdninami, aby zhodnotila svoji dosavad-
ní činnost a zamyslela se nad dalším směřová-
ním. Na  podzim totiž končí naše volební ob-
dobí a čekají nás volby. Takže už teď můžete 
začít přemýšlet o vhodných kandidátech.

Jedním z témat naší diskuse byly právě pro-
běhlé Dny víry. Na jejich průběhu se naše spo-
lečenství podílelo zorganizováním zážitko-
vé hry po  Dejvicích a  okolí. Přišlo celkem 11 
účastníků, z toho pět studentů vysokoškoláků. 
K překvapení pořadatelů se účastníci po skon-
čení hry živě zajímali o náš kostel a dění v něm. 
Řada lidí od  nás se zúčastnila i  řady dalších 
programů Dní víry. Co jsme si z  nich odnes-
li? Programy byly nabité energií jejich organi-
zátorů. Nejlepší propagací je osobní pozvání, 
angažmá. Zrovna to se nám moc nedaří.

Na  podzim bychom rádi opět uspořáda-
li farní pouť. Některá z  poutních míst, která 
nás napadla: Skalka u  Mníšku (sv. Magdale-
na), Sázava, Hrádek u Vlašimi, Svatá Dobro-
tivá, Hájek u  Unhošti. Kdybyste měli nějaký 
další tip, dejte nám vědět.

Další z možných aktivit, které bychom rádi 
iniciovali, jsou třeba společná návštěva diva-
delního představení nebo uspořádání noci 
v kostele pro děti spojené s přespáním.

Vít Grec 

Ten globus nám nějak stůně…
… tak tohle mě napadá čím dál tím častěji, pus-
tím-li si jakékoliv zprávy.  To není moc dob-
ré. A  jistě nejsem sama, ale co teď s  tím. Zá-
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roveň si uvědomuju další skutečnost, která 
je taky obecná. Každý z  nás se jistě mnoho-
krát ocitl v místě, kde mu prostě bylo po všech 
stránkách dobře, ale zrovna tak zažil pravý 
opak – mrazivě neosobní, strohé až odpudivé, 
takové anonymní „brr“ prostředí – a  honem 
pryč. Jak pomoct tomu, aby těch prvních, las-
kavých míst přibývalo, to je přeci člověčí přiro-
zenost. A najednou mi dochází, že nejsme tak 
bezmocní  –  různých nabídek máme po  ruce 
docela dost. Termín evangelizace možná pod-
vědomě odsuneme někam do pozadí, nejsme 
přeci žádní agitátoři, propagátoři a  vůbec…; 
ale možná si najednou vzpomeneme, že ta ne-
hostinná místa se třeba jen nikdy nesetkala 
s  upřímným lidským vztahem, dialogem, ra-
dostí – modlitbou. Zatímco ta místa poho-
dová bývají touto zkušeností přímo prosycena. 
Tak je to jednoduché. Takže možná, když ne-
jen ve Dnech víry, Noci kostelů, či podobných 
jiných organizovaných příležitostech, bude-
me mít stále na paměti tu „svoji vylosovanou 
ulici“, třeba tomu celkovému ozdravění tro-
chu pomůžeme – i  když markantních výsled-
ků se my dočkat vůbec nemusíme. Ale myslím, 
že za pokus to stojí.

Irena Brožová

Velká Boží rodina
Na  závěr dnů víry jsem byla na  koncertě 
na Staroměstském náměstí. A stála jsem vedle 
pana kardinála Dominika Duky. Tedy on stál 
asi o dva metry dál. Neseděl na žádném před-
ním místě obklopen „vyvolenými“. Stál tam 
mezi námi, poslouchal hudbu, sem tam ně-
koho pozdravil a  vlastně kdokoliv mohl po-
zdravit jeho. A  mne to hrozně potěšilo. Cíti-
la jsem se součástí velké Boží rodiny, ve které 
mají různí členové různé dary a různé povolá-
ní. A tak je v pořádku, že já píši tento malý člá-
nek a pan kardinál mluví v televizi a káže v ka-

tedrále. Protože kdyby to bylo naopak – mož-
ná byste si přečetli něco zajímavějšího, ale te-
levizní diváci by neuslyšeli nic, jelikož já mám 
velkou trému.

A  tak děkuji Bohu za  Dny víry, za  našeho 
pana kardinála a za velkou Boží rodinu, ve kte-
ré máme každý místo.

Anežka Voldřichová 

Několik tipů na dovolenou
V neděli 14. června jsme slyšeli po bohoslužbě 
pastýřský list, který byl věnován nadcházející 
době dovolených. Nabádal věřící k tomu, aby 
ani v tomto čase nezapomínali na Krista a vy-
užili příležitosti, které letní měsíce přinesou, 
k prohloubení svého života ve víře.

K  tomu několik konkrétních informací 
o akcích, které tuto myšlenku naplňují:

 • V  blízkosti Nového Města nad Metu-
jí, přesněji řečeno na  Pavlátově louce, se 
koná v týdnu od 24. července do 1. srpna 
již 25. ročník Akademických týdnů. Ne-
dejte se mýlit názvem – akce je určena pro 
celé rodiny; je to příležitost strávit týden 
v  přírodě, v  chatičkách nebo ve  stanech, 
kdy program je zčásti individuální (samot-
né okolí nabízí skvělé příležitosti pro výle-
ty pěší i cyklistické, v blízkém lese je mož-
né houbařit, okolí je bohaté na  kultur-
ní a historické památky), zčásti naplněný 
přednáškami zajímavých osob a  diskuse-
mi s  nimi. Účast na  letošním ročníku při-
slíbili např. Dana Drábová, Martin C. Put-
na, Marek Orko Vácha, Jan Sokol, Roman 
Joch, Ladislav Heryán, Jaroslav Med. Sou-
částí akce je zajištění stravování pro účast-
níky (úleva pro maminky – nestráví dovo-
lenou vařením) i příležitosti k navázání no-
vých kontaktů.

 • Podobné akce – nejen letní, ale i  po  zby-
tek roku – nabízí sdružení YMCA setká-
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ní, které mj. provozuje Dům setkání v  kr-
konošských Albeřicích (u  Horního Mar-
šova). Aktivity sdružení jsou zaměře-
ny buď na celé rodiny, nebo specificky na 

„chlapy“ (tj. otce rodin), mládež či mat-
ky. Program akcí je možno najít na stránce 
www.setkani.org. Z této nabídky akcí uvá-
dím zejména Letní tábor rodin ve Spálov-
ském mlýně na břehu řeky Odry druhý tý-
den v srpnu (8.–15. 8. 2015).

 • Pro ty, kdo míří trochu dál, je zajímavý 
Dům svatého Josefa na  hřebeni Morav-
skoslezských Beskyd, blízko hranic se Slo-
venskem. Objekt slouží ke skupinové i  in-
dividuální rekreaci. Dům sv. Josefa je také 
místem setkání společenství rodin a účast-
níků duchovních cvičení. V  létě je to vý-
borné místo pro horskou turistiku a  hor-
ská kola. Chata nabízí ubytovací kapaci-
tu 60 lůžek, společenskou místnost s  kr-
bem, venkovní hřiště. Zajímavostí chaty 
je nedaleký dřevěný kostelík Panny Marie 
a vlastní domácí kaple, která slouží jako ti-
ché místo pro četbu a rozjímání nebo k du-
chovním aktivitám ubytovaných. Bližší in-
formace: www.dsvj.cz.

 • Další zajímavé prázdninové akce – rekre-
ační pobyty kombinovaný s  duchovním 
programem, přednáškami apod. – nabí-
zejí Centra pro rodiny při jednotlivých di-
ecézích. Zájemci najdou bližší informace 
na webových stránkách diecézí.

Hynek Krátký

Pouť do Taizé s farností Vršovice
Stále jsou volná místa!

V  návaznosti na  poutě, které farnost Vr-
šovice do  Taizé každoročně pořádala a  také 
na letošní Evropské setkání Taizé v Praze, or-
ganizuje farnost skupinu mladých s  vlastní 
dopravou do Taizé. Celý rok 2015 bude komu-

nita oslavovat 75. výročí svého založení a zve 
ke vzpomínce na svého zakladatele, bratra Ro-
gera, od jehož narození uplyne přesně sto let, 
deset let pak od jeho smrti. Ve zmíněném týd-
nu se bude odehrávat vrchol těchto oslav, se-
tkání mnoha lidí, kteří by si cestu do Taizé ji-
nak nemohli dovolit i setkání s bratry, kteří pů-
sobí na jiných kontinentech.

Termín je tedy skutečně výjimečný a  zna-
mená různá specifika, se kterými je nutné po-
čítat:

 • Násobně větší počet účastníků, než je 
běžné

 • Požadavek mít vlastní stan (sám nebo 
s někým)

 • Odjezd zpět až v  neděli večer (návrat až 
v pondělí)

 • Pozvání pouze pro mladé ve věku 18-35 let
 • Více zde: 

http://www.taize.fr/cs_article16604.html
Další informace:

 • Doprava bude pohodlným autobusem
 • Odjezd v sobotu 8. srpna ve večerních ho-

dinách z Prahy
 • V  neděli možnost pěší pouti závěrečného 

úseku do Taizé z Cluny
 • Příjezd v pondělí 17. srpna kolem poledne 

do Prahy
 • Cena 3 500 Kč (5 000 Kč pro starší 30 let); 

uhradit převodem do konce června
V  případě nejasností a  jiných dota-
zů (kontaktní osoba Ondra Rechner): 
taize@farnostvrsovice.cz nebo 721 430 595

Prázdninový nápad
Přijďte pobejt!
Ano, ano – neuvěřitelné, ale je to tak. Pasec-
ké hudební slavnosti lákají do  Krakonošova 
už po  pětadvacáté. Na  hlubokou prokořeně-
nou tradici písmáckého kulturního centra Za-
padlých vlastenců v roce 1990 navázal Svato-
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václavský sbor, s pomocí studentů Akademie 
múzických umění společně s  mladými členy 
České filharmonie. Výčet osobností, které se 
tu v  uběhlém čtvrtstoletí vystřídaly, by si žá-
dal samostatný elaborát a to v tuhle chvíli není 
účelem. A tak jen upřímné pozvání – Pasecké 
hudební slavnosti se budou konat 31. červen-
ce – 2. srpna 2015.

Irena Brožová

Síla přímluvné modlitby
Při přípravách na  Dny víry nám bylo nabíd-
nuto, abychom se zapojili modlitbou jednak 
za celou akci a  jednak za „vylosovanou“ část 
Prahy šest. Chtěla jsem se zapojit pořádně 
a  tak jsem si na  pomoc vzala knihu Kateřiny 
Lachmanové Síla přímluvné modlitby.

Na  začátku nás Kateřina Lachmanová se-
znamuje se samou podstatou přímluvné mod-
litby. Uvádí mnoho příkladů přímluvné mod-
litby z  Bible. Jako největšího Přímluvce nám 
ukazuje Ježíše, který z mrtvých vstal, je po Boží 
pravici a přimlouvá se za nás.(Řím 8,34)

Dále přicházejí na řadu postoje znehodno-
cující modlitbu, kapitola o pravdivé modlitbě 
a postoje, které činí modlitbu Bohu milou.

Dny víry skončily. Důvody se přimlouvat 
za  druhé zůstávají dál. Třeba Vám pomůže 
tato knížka stát se přímluvcem bližních.

Knihu Síla přímluvné modlitby vydalo Kar-
melitánské nakladatelství v  Kostelním vydří 
v roce 2007.

Anežka Voldřichová

Slavný den
Většina rodin má ve  svém rytmu života slav-
né dny, které pravidelně přicházejí. I naše ro-

dina společenství svatého Vojtěcha zná tako-
véto události. V  čase po  velikonocích proží-
váme první svaté přijímání našich dětí, a  tak 
tomu bylo i v neděli 14. června. Tento sváteč-
ní den prožili Mikuláš, Veronika, Anna, Kate-
řina, Anna, Mariana, Petr Vavřinec a  David. 
Jistě si tento den budou pamatovat, ale nemé-
ně důležitá byla i doba, která mu předcházela. 
Jsou to vlastně velmi závažné chvíle, které při 
přípravě prvokomunikanti prožívají. Přejme 
jim, aby i v dalších dnech a letech je provázely 
hluboké prožitky s Pánem. Toto přání pak do-
plňme modlitbou. Modlitbou za ně, ale i mod-
litbou za všechny ty malé, větší i velké, dříve 
i v nedávné době, kteří se u svatého Vojtěcha 
s Pánem poprvé setkali.

Jáhen Martin 


