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Advent 2015
Letošní podzim se mi jeví nějak neklidný. Roz-
hodně s napětím sleduji vážné sucho, nezvyk-
le teplé počasí, samozřejmě tomu nepřidala 
ani vlna uprchlíků a  diskutované obavy, kte-
ré podtrhly děsivé atentáty ve Francii. Jak se 
v tomhle dá prožít pokojný advent a Vánoce?

Objevují se různé psychosociologické stu-
die, názory a přednášky o emigrantech. Hodně 
mne zaujal názor jednoho sociologa, který tvr-
dí, že se naše kultura zásadně změnila v tom, 
že dříve převažoval důraz na vztahy. Lidé byli 
zvyklí žít v trvalé nejistotě (nemoci, chudoba, 
časté války). Naše doba však zažila fantastický 
blahobyt, a proto nyní převažuje blahobyt nad 
vztahovostí. Nevím, zda to je pravda. Ale kla-
du si otázku, zda opravdu není jistota zajiště-
ní mnohem více akcentována, než rozpadající 
se vztahy. Ale jak to udělat, když se leta hádá-
me, žijeme v nepohodě, manželství je spíš ze 
zvyku, rodiče či děti považujeme za nemožné…

Dne 8. prosince začíná mimořádný Sva-
tý rok. Nezáleží na  tom, kolik se pronese za-
jímavých nebo nudných kázání. Podstatné je, 
že jde o prorocké gesto. Skrze papežovu výzvu 
Bůh odhaluje nějaký akcent: milosrdenství. 
A to jako svoji nabídku člověku. Ale také nás 
vybízí, abychom sami nabídli milosrdné srd-
ce. Možná 12. prosince, kdy se bude v 10.00 
otevírat svatá brána milosrdenství v  kated-
rále, může být velký podnětem letošního ad-
ventu. Projít branou „otcova domu“, jak by to 
asi pojmenoval evangelista Lukáš, když mlu-

ví o marnotratném synovi. Vstoupit do domu 
Božího pokoje s odpuštěním na rtech.

Odpustit neznamená dělat, že se nic nesta-
lo. „Správně chápaná spravedlnost je vlastně 
cílem odpuštění. Na  žádném místě evangelij-
ního poselství neznamená odpuštění ani mi-
losrdenství, které je jeho zdrojem, shovíva-
vost vůči zlu, pohoršení, bezpráví nebo uráž-
ce.“ (Dives in misericordia 14). 

Jistě namítneme, že je mnoho situací, kdy 
nemůžeme druhou stranu donutit k  nastole-
ní nápravy zla. Co dál? Nastává klíčový oka-
mžik: my sami svoji nenávist, hněv, zlobu či 
touhu po spravedlnosti svěřujeme Bohu. Ode-
vzdat znamená vzdát se. Vzdát se práva na po-
mstu, trest… Ježíš opakovaně vyzývá k  lásce 
k nepřátelům, odpuštění těm, kteří nás proná-
sledují (srov. Mt 5,43–48). Cílem je náš vlast-
ní pokoj, jakkoli se agresor ve  svém posto-
ji nikam neposunul. Bůh totiž umí léčit rány, 
odstraňovat bolest, zjednávat spravedlnost. 
Ale pozor, odpustit neznamená lacino ustou-
pit. Naopak! Odpustit znamená být svobodný 
ve svém postoji a spravedlnost prosazovat bez 
zarytosti či zášti s  čistou hlavou. Ale zasazo-
vat se za ni!

Milosrdenství jde dál, než odpuštění. Jde 
dál i  za  hranice soucitu. Ve  své vlastní a  zá-
kladní podstatě se milosrdenství projevuje 
jako znovuocenění, jako dobývání dobra zpod 
všech vnějších nánosů zla, které je na  svě-
tě a  v  člověku (Dives in misericordia 6). Ko-
lik z  nás potřebuje znovu zažít toto ocenění, 
uznání, docenění svými přáteli, šéfy, partnery, 
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dětmi, rodiči… A stejně tak na něj čekají naši 
blízcí, lidé v práci i v okolí.

Advent znamená přiblížení se Boha 
a  Bohu… a  Bůh umí dělat zázraky. Nejen 
na  rovině fyzického blaha, jako u  slepých či 
malomocných, ale především ve  vztazích. Je-
žíšův příchod znamená velké změny a ty právě 
nastávají! Požehnaný advent!

P. Michal Němeček

Ze zasedání Svatovojtěšské rady
Pastorační rada se na  svém zasedání 9. listo-
padu zabývala řadou témat. Některá jsou ak-
tuální, některá hledí do  vzdálenější budouc-
nosti.

Jistě jste si všimli, že naše nedělní boho-
služby navštěvují členové pražské jihokorej-
ské komunity. Po zrušení korejských mší, kte-
ré se v našem kostele pravidelně konaly, část 
komunity zůstala našemu kostelu věrná. Aby 
se korejští přátelé u nás cítili co nejlépe, hledá-
me spolu s nimi způsoby, jak je aktivně zapojit 
do života našeho společenství.

Blíží se advent a vánoční doba. Pro toto ob-
dobí máme nachystáno několik aktivit. Prv-
ní bude adventní duchovní obnova v  sobotu 
5. prosince s profesorem Gialloretim na téma 
Milosrdné srdce křesťanů, které se váže ke sva-
tému roku Milosrdenství. Po ní bude následo-
vat diskuse o uprchlících v Evropě.

Novinkou bude noc z  18. na  19. prosince, 
na  kterou Katka Janečková se spolupracovní-
ky připravuje přespání s dětmi v kostele. Sou-
částí programu bude příprava vánoční výzdo-
by kostela. Starší děti se mohou také zúčastnit 
páteční modlitby Taizé.

Osvěta k  tématu uprchlíků je důležitá pro 
lepší pochopení této krize. Přednáška vel-
vyslance v  Itálii Petra Buriánka byla prvním 
krůčkem, jakkoliv jejím hlavním tématem 
uprchlíci nebyli. Příštím může být již zmíně-

ná adventní obnova. Dalšími tématy diskusí 
by mohly být například mediální obraz krize 
a jak ho číst nebo uprchlická krize z pohledu 
bezpečnostního analytika. Uvítáme vaše ná-
měty i kontakty na lidi, kteří k tomuto tématu 
mají fundovaně co říci.

Po první veřejné diskusi k vystavení obrazu 
M. Rady Velké pašije je nyní v  jednání zapůj-
čení obrazu a  ladí se termín. Předběžně počí-
táme s postní dobou, na samotné Velikonoce 
by se pak obraz mohl zahalit. Je potřeba ote-
vřít diskusi o tom, jak pokračovat dál v „zkul-
turňování“ našeho kostela po vystavení Rado-
va obrazu.

Vít Grec

Naše korejská komunita – první 
kroky ke sblížení

Už si ani nepamatuji, kdy se naši bratři ve víře 
z jihokorejské komunity poprvé začali objevo-
vat na nedělních mších v našem kostele. Po del-
ší době přešlapování jsme si na farní radě řekli, 
že bychom rádi navázali bližší kontakt. A tak 
v říjnu, po několika setkáních, začaly obě stra-
ny vystupovat z anonymity. Komunikace pro-
bíhá v  angličtině – což, jak se ukazuje, není 
bez problémů ani pro druhou stranu.

Dnes tedy známe pět Korejců (vedoucích 
představitelů širší komunity) jmény, vyměni-
li jsme si i kontakty a zahájili jsme – zatím vel-
mi nepravidelnou – komunikaci. První zvlášt-
ností bylo, že jejich seznam zahrnoval u každé 
osoby tři jména – vedle dvou korejských jmen 
u každého figurovalo tzv. „C / Name“ – Dort-
teon, Francesco, Helena, Clara, Anna, což 
Vít Grec rozluštil jako skutečné křestní jmé-
no. Jak názorná ukázka toho, že kontakt s ci-
zinci může být obohacující – zde třeba máme 
možnost uvědomit si a ocenit význam křestní-
ho jména, které pro nás Evropany je samozřej-



3

mostí. V jejich případě jde ale zřejmě o signál 
vědomého – a tedy málo samozřejmého – roz-
hodnutí jít cestou křesťanství.

Na výměnu kontaktů navazovaly naše otáz-
ky, co bychom pro ně mohli udělat tak, aby 
se cítili v našem společenství více jako doma. 
Prvním praktickým plodem byl překlad obec-
né mešní liturgie do angličtiny včetně notové-
ho přepisu mešních zpěvů, aby tak naši přáte-
lé mohli sledovat lépe mši a být s námi (záslu-
ha Vojty Jirsy). Následovala poněkud překva-
pivá, ale vítaná iniciativa pana Koha, který po-
žádal pro svou jedenáctiletou dceru o možnost 
ministrování – a  tak již několik týdnů je náš 
sbor ministrantů vskutku mezinárodní.

Další nápady jsou dosud na  cestě k  reali-
zaci  – několikrát jsme Korejce zvali k  účas-
ti na farní kávě, zatím ale vždy byly reakcí jen 
zdvořilé úsměvy a  poděkování, na  kávu se 
nám je vylákat nepodařilo. Rádi bychom jim 
nabídli účast na dalších aktivitách naší farnos-
ti, uspořádali společné sezení s občerstvením, 
kde bychom se mohli o sobě navzájem dozvě-
dět více, padl také návrh na občasné první či 
druhé čtení v korejštině… 

Uvidíme, jak rychle a  zdali se podaří tyto 
záměry uskutečnit, ale první kroky máme již 
za sebou.

Hynek Krátký

Několik výzev, jedna naléhavá
Lidé do našeho společenství přicházejí, jiní ho 
opouštějí. Podobně je tomu i s těmi, kteří pro 
naše společenství zajišťují různé služby.

Tak se stalo, že naléhavě hledáme osobu 
nebo ještě lépe jí organizovaný tým, který by 
se ujal přípravy a realizace vánoční květinové 
výzdoby. Zájemce prosíme, aby se co nejdříve 
přihlásili P. Michalovi.

Dále již delší dobu hledáme další zpěvá-
ky, kteří by rozšířili řady našeho ad hoc sbo-

ru a zejména pak zpěváky schopné zastat služ-
bu žalmisty při nedělních (i  všednodenních) 
mších. Předpokladem je schopnost zazpí-
vat z not, u žalmisty pak ještě dobrá intonace, 
odolnost vůči trémě a ochota pravidelně služ-
bu poskytovat.

Hynek Krátký dlouhá léta připravoval růz-
né vycházky, výlety a poutě. Jeho pracovní vy-
tížení je nyní ale takové, že nemůže sám zvlád-
nout přípravu jarní poutě na svátek sv. Vojtě-
cha. Hledáme proto osobu, která by si vybu-
dovala svůj tým a postupně převzala od Hynka 
organizování společných výletů a poutí. Jarní 
pouť je na  samém počátku příprav. Zájemci, 
prosím, přihlaste se přímo Hynkovi.

Vít Grec

Možnosti podpory domácího 
hospice Cesta domů

Ráda bych Vás tímto pozvala do  malého ob-
chodu v Bubenské ulici č. 3 – jedná se o dobro-
činný obchod Cesty domů. Cestu domů určitě 
mnozí z vás znají. Pro ty co ne, alespoň takto 
v  krátkosti: Cesta domů poskytuje odbornou 
péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blíz-
kým, kteří o ně doma pečují. Zároveň se sna-
ží přispívat ke  společenským a  legislativním 
změnám, které umožní zlepšení péče o umíra-
jící lidi v naší zemi.

V  obchodě Cesty domů můžete zakoupit 
mnoho krásných dárkových předmětů, po-
hlednic, balících papírů a  knih z  nakladatel-
ství Cesty domů. Také je zde bazarová část, 
kde lze koupit věci, které lidé do obchodu vě-
nují – oblečení, knihy, domácí potřeby, porce-
lán, keramiku, hračky atd.

Provoz obchodu skoro kompletně zajišťuje 
skupina dobrovolnic, ke které již třetím rokem 
patřím také já. S lidmi z Cesty domů jsem se 
potkala před čtyřmi lety, když jsem věnovala 
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poprvé své obrazy do  dobročinné aukce Ces-
ty domů. Také jsem v té době uvažovala o dob-
rovolnické práci, ale na přímou pomoc v rodi-
nách jsem se necítila. Do  dobrovolnické prá-
ce jsem se zapojila hned po otevření dobročin-
ného obchodu. Od té doby pravidelně pracuji   
nejen v obchodě, ale i jinde – na akcích, jako je 
třeba Dyzajn market. Těší mě, že mohu takto 
přispívat Cestě domů nejen po stránce finanč-
ní – pomocí výdělku z  dobročinného obcho-
du – ale také předáváním a šířením informací 
o práci a poslání hospice.

Knihy a další zboží vydávané Cestou domů 
je také možné každoročně zakoupit hlavně 
před Vánocemi na  různých trzích. Nejblíže 
našemu kostelu budu již druhým rokem s po-
mocí dalších dobrovolnic prodávat také na le-
tošních „Adventních zastaveních“ na  faře 
u sv. Matěje, která se konají 27.–29. 11. 2015.

Pro podporu Cesty domů můžete tedy na-
koupit, přinést nám pro vás již nepotřebné 
věci do bazaru, a také je možné se zapojit dob-
rovolnicky. V obchodě jsou stále potřebné po-
mocné ruce, v  případě zájmu se prosím ob-
raťte na  mne (pavla.hroudova@gmail.com), 
či na  vedoucí obchodu Terezu Špinkovou 
(tereza.spinkova@cestadomu.cz). Veškeré 
informace je možné najít na  webových strán-
kách www.cestadomu.cz nebo na stránkách e-
shopu http://eshop.cestadomu.cz.

Pavla Hroudová

I když se s Pavlou vídáme občas na mši u sv. Voj-
těcha, poprvé jsme se spolu pořádně bavily vlo-
ni právě na  Adventních zastaveních na  faře 
u sv. Matěje. Nadchlo mě, co dělá a pro koho to 
dělá. Bylo to, jako když zapadne kolečko do sou-
kolí. Chvíli ještě trvalo, než jsem se mohla zapo-
jit, ale ten čas nakonec přišel! Jak pomalu po-
znávám tým dobrovolnic a zaměstnanců Cesty 
domů, obdivně zírám, co bez jakékoliv podpo-

ry státu dokázali. Podle poslední studie, na kte-
ré se Cesta domů také podílí, až 80% lidí tou-
ží umřít doma – není divu. Cesta domů mimo 
jiné vydává i  knihy pro rodiny, které aktuálně 
řeší jak zvládnout péči o  umírajícího člena ro-
diny – ale třeba také o tom, jak mluvit s dětmi 
o smrti. Příští neděli – tedy 29. 11., budete mít 
po mši možnost koupit si některé z knih a „papí-
rové zboží“ přímo u sv. Vojtěcha. Tak si nezapo-
meňte promyslet, koho chcete obdarovat, a taky 
si vezměte peněženku – ať pak nelitujete pro-
marněné příležitosti.

Katka Kufová

Dobrovolníkem na srbsko-
chorvatské hranici

Narůstající počet uprchlíků příchozích do Ev-
ropy a  s  ním spojená narůstající nevole a  za-
tvrzelost české vlády, v  čele s  prezidentem, 
s  sebou, díky Bohu, nese také zvětšující se 
touhu lidí všeho druhu pomáhat a v zahraničí 
naší malé zemi alespoň trochu vylepšit repu-
taci. Souhrou náhod, ale i díky výborné koor-
dinaci, se zanedlouho od otevření hraničního 
přechodu Berkasovo/Bapska na  srbsko-chor-
vatských hranicích ujali organizace pomoci 
právě čeští dobrovolníci. Jiné národy samo-
zřejmě nechyběly, ale Čechů bylo mnohoná-
sobně víc, a  práce, kterou odváděli, nezůsta-
la bez povšimnutí. Každý, kdo měl chuť a čas 
pomoci, byl vítán a  mohl přispět svou troš-
kou do  mlýna, aby tisíce uprchlíků, proudící 
ve dne i v noci, dostaly alespoň základní věci 
jak pro tělo, tak pro duši. Tak jsem se i já roz-
hodla, že přiložím ruku k dílu a do Srbska se 
vypravím. Přestože jsem tento výjezd absolvo-
vala dvakrát, ani napodruhé mě nepřestal udi-
vovat téměř konstantní proud lidí plahočících 
se buď s  rodinami, nebo na  vlastní pěst pod-
zimem s mlhavou představou o tom, co bude 
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za týden, zítra nebo za hodinu. Naše práce tam 
spočívala hlavně v třídění oblečení, jeho výde-
ji, vaření čaje a seskupování uprchlíků do sku-
pin, které pak Chorvati skládali do  autobu-
sů a  odváželi do  nedalekého tábora. Na  roz-
díl od  toho, co jsem do  té doby viděla v  me-
diích, to nebyl zástup mladých mužů, ale zá-
stup především rodin s  malými dětmi, s  pra-
rodiči, těhotné ženy, a několikrát i  lidé na vo-
zíku nebo dokonce párdenní miminka. Důvod 
byl ale u  všech stejný  –  válka. Někdo utíkal 
před tím, aby nemusel do armády, někdo utí-
kal proto, že kvůli bombám přišel o dům a vět-
šinou i o někoho blízkého. Přestože jsme zda-
leka nemohli mluvit s každým, pár příběhů se 
mi vtisklo do  paměti. Paní, co porodila mrt-
vé dítě na  silnici. Postarší pán, co tlačil své-
ho syna na vozíku pět kilometrů přes hranice 
bahnem sahajícím do  půli lýtek. Pán, co mu 
ženu zabila bomba a on se pak rozhodl Sýrii 
i  se svým malým synem opustit. Rodina, kte-
ré se po cestě ztratilo dítě. Většina lidí skuteč-
ně neví, kam dojde a co se bude dít pak. Vět-
šinou přicházejí s naivní iluzí o Evropě, kam 
se vydali hledat útočiště, když jejich zemi su-
žuje válka. Jsou to lidé jako my, a tak se i mezi 
nimi zákonitě musí objevit lidé nepřizpůsobi-
ví a nám nevyhovující, ale princip křesťanské 
pomoci je založen právě na tom, že pomáhám 
každému bez rozdílu. Bez toho, aniž bych roz-
hodl, zda si mou pomoc zaslouží, nebo nikoliv. 
Pomáhat lidem, kteří mi nemohou nabídnout 
nic zpátky a prokazovat jim úctu je také způ-
sob, jak se v dnešní době stát nositeli odkazu 
evangelia a Kristovy lásky.

Josefína Kufová

Pozvání na Mikulášskou
Tradiční Mikulášská nadílka s  divadelním 
představením se letos bude konat v  pátek 
4. prosince v 16 hodin, přímo v hlavním sále 

našeho kostela. Pohádka bude O  princezně 
na hrášku a zahraje ji pro nás Dřevěné divadlo 
Honzy Hrubce, který již u  nás několik pohá-
dek odehrál. Všichni jsou srdečně zváni, nejví-
ce však děti. A protože se tato akce kryje s výu-
kou náboženství, bude v tento den výuka zru-
šena!

Změny v adventu aneb jak rodiče 
k volnému večeru přijdou

Milí rodiče a děti, změny letos máme dvě. Prv-
ní změna je trochu smutná, pro ty, kdo mají 
rádi tradici výroby ozdob a  zdobení jedliček 
při dětské bohoslužbě 24. 12. v našem kostele. 
Letos nebude! Zkusíme ji nahradit jinou for-
mou, a to je ta druhá změna.

Z pátku 18. prosince do soboty 19. prosin-
ce bude spaní v kostele pro děti. Všechny děti 
se nějakým způsobem budou podílet na  vá-
noční výzdobě kostela, zbytek vám neprozra-
dím, aby zbylo ještě trochu překvapení.

Představa této pilotní akce je následují-
cí: děti budete moci přivádět v  průběhu od-
poledne a  večera, nejpozději však do  19:30! 
Kdo tedy chodí na  náboženství a  na  násled-
né kroužky, může rovnou zůstat. Zbytek do-
razí, jak může. Vyzvedávat děti můžete druhý 
den od 9 do 10 hodin. Větší děti schopné dojít 
domů samotné, budeme vypouštět také v této 
době. Zbytek viz formulář.

Věk dětí není limitující (tedy spodní hra-
nice), limitující bude pouze to, jestli se dítě 
v noci nepočůrá a vydrží noc bez rodičů.

Ohledně spaní budu já a vedoucí od Indiá-
nek k dispozici po každé nedělní mši v boční 
lodi u piana s přihlašovacími formuláři, které 
si také od vás převezmeme, a zodpovíme vaše 
případné dotazy.

Na všechny odvážlivce se moc těšíme!
Katka Janečková a spol.
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Pozvánka na Svatovojtěšský ples
Již po  sedmnácté pořádáme ples našeho spo-
lečenství. Poprvé však mimo oblíbené prosto-
ry Arcibiskupského paláce, kde bohužel skon-
čily komerční pronájmy. Podařilo se nám pro-
najmout za  únosných podmínek sál kulturní-
ho zařízení Domovina v  Holešovicích v  ulici 
Na Maninách. Sál je větší, má kapacitu až 170 
lidí, ale také dražší. Proto jsme museli zdražit 
vstupenky na  250 Kč a  potřebujeme jich pro-
dat více. Proto zveme vás i vaše přátele, věřící 
i nevěřící. Přijďte si zatancovat při dobré hud-
bě, pobavit se a užít si bohatý program plesu 
v sobotu 16. 1. 2016 od 19 hodin. Vstupenky 
jsou k dostání u V. Grece, K. Kufové a P. Nová-
ka vždy v neděli po mši nebo po domluvě i jin-
dy – napište na mail taize.vojtech@gmail.com. 
Těšíme se na vás.

Vít Grec

Malé poohlédnutí s aktualizací
Všechny prázdniny jsou dávno za  námi, už 
se začínáme těšit na  Vánoce, i  když sv. Mar-
tin s bílým koněm se někde zatoulal – celkem 
prima; ale jen ten globus, zdá se, stůně ješ-
tě víc než před nimi. Přihodila se za  tu dobu 
spousta nepřehlédnutelných událostí, mno-
ho moudrých lidí je komentovalo, k lecčemus 
vyzývalo – nabádalo, varovalo – tomu konku-
rovat nemohu a  samozřejmě rozebírat nebu-
du, ale jen mi dovolte poznámku, ke které mě 
inspiroval, jako vždy jedinečný, prázdnino-
vý zážitek z Pasek nad Jizerou. Při ohlédnutí 
zpět na uběhlé čtvrtstoletí hudebních slavnos-
tí mi najednou v  hlavě vyskočila vzpomínka, 
kdy na  jednom z  prvních ročníků, v  euforic-
ké době, plné důvěry a  očekávání, se v  úvod-
ním slově Ivan Medek zamyslil nad podo-
benstvím o  vyhnání zlého ducha. Co se sta-
ne, když nedokážeme to uvolněné místo zapl-
nit něčím pořádným – Bible mluví jasně, sro-

zumitelně. A tak se mi zdá, nezaspali-li jsme 
trochu na vavřínech? Přiznám se, že nevím co 
s tím, jen mi napadá, že nikdy není pozdě, tak-
že jako „obyčejní“ lidé, zdravým rozumem vy-
bavení, a křesťané k tomu, snad nějaké „zbra-
ně“ přeci jen máme. Rozverná nepozornost, 
přikořeněná strachem a  nedostatečnou zna-
lostí – to by byla vskutku špatná kombinace. 
Přeci se nedáme – snad věříme, že budeme-li 

„tlouct neodbytně, společně a  vytrvale, bude 
nám nakonec otevřeno“ a Zemi, svěřené nám 
do péče, k ozdravění možná pomůžeme. To by 
stálo za to – ne? Vždyť jsme za ni zodpovědní.

Irena Brožová

I zpoždění může mít své kouzlo
Prostě se stalo, že knihu Petra Seewalda Jo-
seph kardinál Ratzinger, Benedikt XVI., kte-
rou vydalo nakladatelství Portál v  roce 2005, 
jsme přečetli až letos v  létě. Dobře zapsaný, 
čtivě podaný moudrý dialog s  tak mimořád-
nou osobností o  křesťanství na  přelomu tisí-
ciletí by byl působivý vždy, ale co nás osobně 
nejvíce zaujalo je to, že mnohé myšlenky, kte-
ré jsou zde uváděny ještě jako určité vize, se 
ukázaly velice životaschopnými a stačily se již 
během uběhlých deseti let naplnit. To je pře-
ci úžasné. Mimořádná osobnost teologa-in-
telektuála-akademika Benedikta XVI. by ne-
měla zůstat lehce opomíjena jen jako mezičlá-
nek mezi dvěma, bezesporu ještě širší veřej-
nost burcujícími i  obecnou zvědavost podně-
cujícími, osobnostmi. Tak přesto, že už se ne-
jedná o knižní novinku, těm, kteří se k ní nedo-
stali, stejně tak jako my dřív, vřele doporučuje-
me – můžete-li, nenechte si ji ujít!

Irena Brožová

—  —  —



7



Informační tisk duchovní správy u  sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Pro vlastní potřebu.
Redakce: Vít Grec, Jana Klepková, Hynek Krátký, Katka Kufová, Irena Brožová
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.

Advent a Vánoce 2015 u svatého Vojtěcha

 29. listopadu 1. neděle adventní  9.30 mše svatá
 4. prosince  16.00 Mikulášská nadílka a divadelní představení
 5. prosince  9.30 adventní duchovní obnova (do 14.00)
    Milosrdné srdce křesťana (prof. Gialloreti)
    Následuje diskuse o uprchlících.
 6. prosince 2. neděle adventní 9.30 mše svatá
 8. prosince slavnost panny Marie počaté 17.30 mše svatá
  bez poskvrny prvotního hříchu
 13. prosince 3. neděle adventní 9.30 mše svatá
 20. prosince 4. neděle adventní 9.30 mše svatá
 20. prosince  17.00 koncertní provedení mše Hej Mistře J. J. Ryby
 24. prosince Vánoční vigilie 16.00 bohoslužba slova
 24. prosince  24.00 půlnoční mše svatá
 25. prosince slavnost Narození páně 9.30 mše svatá
 26. prosince svátek svatého Štěpána 9.30 mše svatá
 27. prosince svátek svaté rodiny 9.30 mše svatá s obnovou manž. slibů a žehnáním
    svatojanského vína
 31. prosince poděkování a prosba o Boží pomoc 23.00 mše svatá
 1. ledna slavnost Matky Boží panny Marie 9.30 mše svatá
 3. ledna 2. Neděle po Narození páně 9.30 mše svatá
 6. ledna slavnost Zjevení páně 17.30 mše svatá
 8. ledna svátek Křtu páně 9.30 mše svatá
  končí vánoční doba

Příležitost ke svátosti smíření
 pondělí 14. prosince 16.00 děti do 10 let
 středa 16. prosince 18.00 mládež
 pondělí 21. prosince 18.00 dospělí
 středa 23. prosince 18.00 dospělí
 čtvrtek 24. prosince 9.00 dospělí (do 11.00)

Mimo tyto termíny je možnost svátosti smíření ve všední dny po mši sv. a v neděli 8.45–9.15 hod.


