Vojtík
3. PROSINCE 2017
Sestry a bratři, milí svatovojtěšští,
když byla na podzim roku 1927 posvěcena seminární kaple Srdce Páně a posléze
seminární kostel sv. Vojtěcha, arcibiskup
František Kordač pozval dejvické farníky
a komunitu seminaristů ke společné cestě –
svolal všechny na jedno místo, které předtím
s velkou péčí a osobní obětavostí vybudoval.
Místo vybral velmi odvážně: uprostřed právě
vznikajícího univerzitního kampusu, v nové
pražské čtvrti. V paměti starších obyvatel
Dejvic je toto požehnané soužití dodnes hluboce zapsáno. Rozkvétalo především za působení Josefa Berana, pozdějšího arcibiskupa a vězně obou totalit: Celá třicátá léta,
a pak znovu po návratu z Dachau vedl otec
Josef Beran zároveň Arcibiskupský seminář
i duchovní správu u kostela sv. Vojtěcha.
Seminář byl požehnáním pro křesťanský život v Dejvicích a dejvičtí farníci byli inspirací i obětavými podporovateli přípravy budoucích kněží. Dramatické události po nacistické okupaci a ještě destruktivněji po komunistickém puči v únoru 1948 toto dílo na
dlouhou dobu paralyzovaly, nový režim vyhnal seminář z Prahy do exilu v Litoměřicích a kostel sv. Vojtěcha byl uzavřen úplně.
Po návratu svobody v roce 1989 se do
kostela i semináře znovu vrátil křesťanský
život. Obě komunity opět žijí v těsném sou-
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sedství, již bez mála třicet let. Jsou to však
doposud spíše světy paralelní než sdílené,
a leckdo si během té doby kladl otázku, zda
nejsme nevěrní vůči záměru Františka Kordače, zda se nemíjíme s jeho odvážnou zakladatelskou intuicí i s potřebami našeho
přítomného života.
Pan kardinál Dominik Duka se po pečlivém uvážení rozhodl nás všechny pozvat,
abychom s odvahou na požehnané dílo jeho
předchůdců navázali a pokusili se obnovit
kostel sv. Vojtěcha jako místo setkávání dejvických farníků, našich bohoslovců i ostatních dejvických studentů a učitelů.
Proto jsme byli zavoláni, P. Christian a já
coby představení Arcibiskupského semináře, ke kněžské službě ve svatovojtěšském
společenství. Proto přicházíme s našimi seminaristy mezi vás. Vděčně chceme navázat
na letitou službu otců Michala Němečka,
Vladimíra Málka, Michaela Slavíka, Aleše
Opatrného a jáhna Martina. Pozvání ke
sv. Vojtěchovi zní pro mě osobně o to radostněji, že jsem mohl před lety putovat
krásný a nemalý kus cesty s vámi. Těšíme se
na společný život a službu ve víře, k nimž
nás Hospodin u sv. Vojtěcha všechny volá.
A radujeme se, že je to právě Pánův advent,
který nám otevírá cestu!
Váš P. Jan

2007–2008 soustavně přednáší liturgickou
vědu na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2010–2014
vykonával úřad děkana akademické Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.
V roce 2011 se stal farářem na Vyšehradě a členem tamější Královské kolegiátní kapituly svatých Petra a Pavla. V létě 2015 byl
ustanoven rektorem Arcibiskupského semináře v Praze a byla mu svěřena příprava budoucích kněží.
MgA. Christian Martin
Pšenička O.Praem pochází z jihočeského Milevska. Narodil se roku
1979. V rodině mu byla
dána do vínku víra
a hudba – první hudební vzdělání na LŠU – obor klavír, tuba. Po
studiích na konzervatoři v Českých Budějovicích – varhany, chrámová hudba – vstoupil v roce 1999 do premonstrátského kláštera na Strahově. Zde v roce 2004 složil slavné sliby a 2005 přijal kněžské svěcení.
V době formace a studií jeho život nadále
protkávala hudba – především gregoriánský
chorál. Vedle studia teologie v Praze na KTF
UK absolvoval na Univerzitě Mozarteum
v rakouském Salzburgu obor Kirchenmusik.
Jako farní vikář působil v Jihlavě a ve farnosti u sv. Ludmily v Praze. Pedagogicky
působil na ZUŠ Veselá škola a na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, zde také jako
školní kaplan. Rád se věnuje sborovému zpívání – vedl Svatoludmilskou scholu a ko-

V následujících medailoncích vám aspoň
v krátkosti představujeme nové duchovní, kteří se budou podílet na správě kostela sv. Vojtěcha. Věřím, že se postupem času dostaneme
i k rozsáhlejším rozhovorům s jednotlivými
patery.
ThLic. Jan Kotas se narodil v roce 1970 v Praze. Základní studium
teologie absolvoval na
Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, promoval v roce 1994. Jáhenskou službu
konal v Teologickém konviktu v Litoměřicích (tzn. „nultý ročník“) a v tamější farnosti. V roce 1995 přijal v Praze kněžské svěcení.
V letech 1995–1998 působil jako osobní
tajemník a ceremonář pražského arcibiskupa, Miloslava kardinála Vlka. Poté konal
kněžskou službu v několika farnostech pražské arcidiecéze, mimo jiné i u sv. Vojtěcha
v Praze Dejvicích.
Mezi lety 2002–2007 absolvoval postgraduální studia na Papežském liturgickém
institutu sv. Anselma v Římě. V téže době se
na Papežském orientálním institutu blíže seznámil s byzantskou liturgickou tradicí. Je
členem liturgické komise pražské arcidiecéze, plzeňské diecéze a liturgické komise
Řeckokatolické církve.
Po návratu z římských studií konal až do
července 2011 kněžskou službu ve farnosti
v Praze Kolodějích. Od akademického roku
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Poslední zasedání pastorační
rady ve starém složení

morní sbor Iuventus v Jihlavě. Spolupracuje
při vzdělávání liturgických hudebníků –
kurzy pro amatérské varhaníky při biskupstvích v Plzni a v Praze. Vede seminář Liturgické hudby a zpěvu na KTF UK.
V létě 2017 ho pražský arcibiskup ustanovil vicerektorem Arcibiskupského semináře v Praze.
Mons. Mgr. Josef Žák
se
narodil
v roce
1957 v Kraslicích. Dětství a mládí prožil na Sokolovsku. Je nejmladší
z devíti dětí. Nejprve
studoval na SZTŠ v Chebu a následně na Cyrilomětodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce
1985 byl v Praze vysvěcen na kněze Františkem kardinálem Tomáškem. Působil čtyři
roky jako kaplan v Plzni později jako farář
a okrskový vikář v Rokycanech. V této době
byl rovněž pověřen službou pomocného spirituála v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze a také mu byla svěřena péče
o mládež v Pražské arcidiecézi. V roce
1993 byl jmenován prvním generálním vikářem nově zřízené Plzeňské diecéze. Od roku
1999 byl farářem v Plánici a okrskovým vikářem vikariátu Klatovy. Počínaje r. 2005 se
jako spirituál kněží staral o kněze v Plzeňské diecézi. Funkci generálního vikáře Plzeňské diecéze znovu zastával od r.
2011. Spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Praze se stal od 1. července 2016.

V pondělí 13. listopadu se naposledy sešla
končící pastorační rada na pracovním zasedání. Zhodnotili jsme oslavu 90. výročí posvěcení kostela jako důstojnou. Opět se projevila schopnost společenství vytvořit velmi
přátelské prostředí a přijetí vzácných hostů.
Mimo jiné to vyplývá i z toho, že se p. kardinál zdržel déle, než se očekávalo. Velice si vážíme nasazení všech, kteří se jakkoliv na přípravě slavnosti podíleli, a děkujeme jim.
Úprava kaple byla zdárně dokončena
a během slavnosti bylo požehnáno nové vybavení a modelletto: Konečný účet za rekonstrukci je 192 613 Kč.
P. Jan Kotas přednesl svoji úvahu o zapojení seminaristů do života společenství
u sv. Vojtěcha. Bohoslovci se budou pravidelně účastnit mší v neděli. Soužití se společenstvím a zapojení do některých funkcí je
pro bohoslovce příležitostí ke získání pastorační praxe. V duchovní správě se budou angažovat především P. Jan a P. Christian. P.
Josef Žák bude vypomáhat především jako
zpovědník, jinak jeho hlavní funkce bude
v semináři.
Vojtěch Jirsa seznámil radu s postupem
příprav dopoledního programu pro žáky třetích tříd základní školy na téma vánoce. Přihlášky předány ředitelům tří ZŠ – Emy
Destinnové, Antonína Čermáka, Bílá. Do
programu se přihlásily tři třetí třídy. Plánované termíny jsou dopoledne 7., 11.,
12. a 14. prosince. Prosíme o modlitbu za
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Pořadí
4
5
6

tým i děti a učitele, kteří se programu zúčastní.
Zabývali jsme se také přípravou programu pro advent a vánoce. Detaily najdete na
konci tohoto čísla Vojtíka.
V pondělí 25. 12. (na Hod Boží vánoční)
organizuje komunita Sant’Egidio spolu
s Arcibiskupským seminářem vánoční oběd
pro chudé a lidi bez domova (cca 100 lidí).
Proběhne v seminárním refektáři (jídelně)
a bohoslovci by potřebovali pomoc tří mladších dobrovolníků k technické obsluze prostor a zázemí (25. 12. cca 8.30–16.00), případně k dokončení úklidu v některém z následujících dní (asi 27. 12. cca 2 hod. práce). Obsluhu při samotném obědě samostatně zajišťuje Sant’Egidio. Dovolujeme si vás
tedy oslovit s prosbou o zapojení se do této
humanitární akce.
Svatovojtěšský ples bude v sobotu
27. 1. 2018 v sále Domovina Na Maninách.
Tentokrát s novou skvělou a mladou kapelou Anna W Quintet.
Zapsal Vít Grec

Postřehy z oslav výročí
posvěcení kostela
V neděli 5. listopadu se konala dlouho očekávaná oslava devadesátého výročí posvěcení kostela spojená s posvěcením upravené
kaple v boční lodi a farním dnem. Po půl desáté ráno prošel na konci dlouhého průvodu
pan kardinál Dominik Duka, se kterým mši
svatou koncelebroval P. Michal s představiteli arcibiskupského semináře P. Janem Kotasem, P. Christianem Martinem Pšeničkou
a Mons. Josefem Žákem. Mše svaté a následného farního dne se zúčastnila i velká
část bohoslovců, které od prosince budeme
v našem společenství potkávat častěji. Po
slavnostní mši následovala méně formální
část oslav. Pan kardinál zůstal na zhruba hodinovou diskuzi se členy našeho společenství, během které se řešily především otázky
spojené s katedrálou a budoucností církevního školství. Na diskuzi s panem kardinálem plynule navázala debata se zástupci korejské katolické komunity, kteří do našeho

Ve volbách konaných 12. 11. a 19. 11. 2017
bylo odevzdáno 154 volebních lístků platných a 0 neplatných. Do pastorační rady byli zvoleni a mandát přijali:
Jméno
Grec Vít
Verner Kryštof
Vopařil Jáchym

Hlasů
71
69
67

Zbývající členové rady – zástupci důležitých
služeb a aktivit ve společenství budou jmenováni rektorem kostela po seznámení se
s chodem společenství. Kompletní složení
rady bude oznámeno a rada začne vykonávat svůj mandát počátkem roku 2018.
Za volební komisi V. a B. Vernerovi

Výsledky voleb do
pastorační rady

Pořadí
1
2
3

Jméno
Vopařilová Ivana
Vyskočilová Andrea
Buriánek Petr

Hlasů
112
92
77
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kostela již několik let docházejí. Dozvěděli
jsme se zajímavé informace o životě katolíků
v Koreji včetně specifik života Korejců
v Česku. Na závěr diskuze pan kardinál ujistil přítomné zástupce, že můžou počítat
s podporou české katolické církve, přičemž
zmínil aktivity biskupa Václava Malého.
Všem diskutujícím i ostatním účastníkům
farního dne během debat vyhládlo a proto
ocenili perfektně zorganizovaný oběd. Specifikum letošního farního dne bylo množství
aktivit souběžně probíhajících na několika
místech kostela. Zatímco v hlavní lodi probíhaly diskuze, v sakristii se vedoucí Rytířů
a Indiánek věnovali dětem a v kuchyňce se
připravovalo jídlo. Nakonec okolo jedné hodiny nás ve své prezentaci seznámila místostarostka Prahy 6 Eva Smutná s urbanistickým kontextem budovy semináře ve vztahu k před devadesáti lety rozvíjejícím se Dejvicím.
I díky farnímu dni jsem si uvědomil, že
kostel sv. Vojtěcha představuje přes veškeré
zatížení minulostí unikátní prostor s mnoha
možnostmi využití. Věřím, že při stém výročí
posvěcení kostela se opět svatovojtěšské
společenství ukáže jako živé a radostné,
i když se třeba fyzická stránka kostela příliš
nezmění.
Tomáš Zavadil

Stavební úpravy
Provedení černé grafiky
Stupeň pod oltářem
Oltář, sedes, nosič TV
a podstavec modelletta
Osvětlení presbytáře
Plochá televize
Nové záclony
Celkem

46
18
31
56

670 Kč
912 Kč
700 Kč
290 Kč

18 634 Kč
8 034 Kč
12 373 Kč
192 613 Kč

Svatý Vojtěch jakožto jubilující kostel se prezentoval i výstavou v galerii Skleňák. Výstavní panely včetně grafických prací stály
69 575 Kč. Díky dárcům se k 20. listopadu
vybralo 160 480 Kč. Tato částka se zvýší ještě určitě o 40 tis. Kč, které jako dar schválilo
zastupitelstvo Městské části Praha 6 a některé dary jsou také ještě na cestě. Vzhledem
k tomu, že Duchovní správa u sv. Vojtěcha
z dřívějších let také něco uspořila, můžeme
říci, že i z pohledu financí byly oslavy úspěšné. Řekněme si tedy společně Bohu díky.
jáhen Martin

V neděli před adventem
Už se zase blíží konec roku a liturgické texty
celkem logicky opět připomínají, že nejen
rok má svůj konec. Takže, když otec Michal
v homilii probral, napřed s dětmi a pak
i s dospělými, jak to bylo s prozíravými
a pošetilými družičkami, začal se, jako obvykle, formovat obětní průvod. Napřed vyrazila vzorně sešikovaná skupina ministrantská se sbírkovými košíčky – a pak, oproti vší
zvyklosti, pár vteřin prázdno – že by děti zaspaly – že by vteřinku? A pak najednou se

Jubileum z pohledu financí
Při rozhodování o úpravách kaple se, samozřejmě, brala v potaz i otázka finanční. Nyní
můžeme nahlédnout, jak to dopadlo.
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dětská smršť řítí k oltáři, jako vichřice, trochu dupotu k tomu – obrázky v rukách jen
vlajou – nakonec i človíček nejmenší dohání
větší kamarády. Dopadlo to dobře – stihly
to. Jaká radost. Trochu se omlouvám za svůj
výklad, ale v tu chvíli mě napadlo, že každý
z nás v životě někdy krapítko zaspal, to je
přeci člověčí – podstatné ovšem je, jako ty
děti, pak s plným nasazením vyrazit – třeba
do adventu. Najednou to do sebe docvaklo
a myslím, že plně korespondovalo s tím,
o čem byla řeč. Takže díky dětem i otci Michalovi – a to opravdu nejen za dnešek.
Irena Brožová

Zde jen krátce: v srpnu 2017 odjela do SAR
dvanáctičlenná výprava, složená z českých
a francouzských dobrovolníků, do lektorské
práce ve městě Bozoum se zapojilo také
10 zkušených středoafrických učitelů. Čtyřčlenné týmy školily celkem 244 učitelů
z měst až 200 km vzdálených. Seznamovaly
učitele s možnostmi, jak lépe učit: hravou
a zábavnou formou, v jazyce, kterému děti
rozumějí. Podobná iniciativa je v těchto místech ojedinělá a velmi potřebná. Do dnešní
doby je totiž více než 50 % obyvatel negramotných. Děti se učí ve třídách, kde je průměrně 89 dětí na třídu, navíc od začátku ve
francouzském jazyce, vyučovací metodou je
memorování a opisování.. Zájem učitelů
a rodičů o vzdělávací program SIRIRI roste,
kurzy pro pedagogy doplňují další materiály – slabikář a nově čítanka v sangu, na které se podílel středoafrický lingvista prof. Diki-Kidiri. V příštím roce se opět počítá s pořádáním dalších školení pro učitele a s distribucí učebních pomůcek do škol.
Alena Zavadilová

Cukroví za čítanku
Kolik druhů cukroví pečete? Letos máte
možnost mít na svátečním stole i několik jistě originálních kousků z „dílny“ jiných pekařek a pekařů z našeho společenství. O třetí adventní neděli (17. 12. 2017) pořádáme
benefiční prodej pro SIRIRI o.p.s. – kromě
stánku s tričky a různými dalšími výrobky
bude také možnost přinést vzorek Vašeho
cukroví (ideálně na papírovém tácku) a naopak jiný nakoupit za cenu 70 Kč (což jsou
náklady na výrobu a distribuci jedné čítanky
v jazyce sango pro školáky ve Středoafrické
republice).
V loňském roce naše podobná akce
u sv. Vojtěcha proběhla velmi úspěšně, podpořili jsme tisk slabikářů celkem částkou
přes 24 000 Kč.
Jak se dařilo programu Škola hrou
v Středoafrické republice se můžete dočíst
na webové stránce https://goo.gl/TuP7Cg.

Adventní věnec
Začíná advent, budou vánoce. Je potřeba
udělat adventní věnec a nějaké to roští dát
za okna. Taky bychom si měli koupit vánoční
hvězdu či vánoční kaktus, umýt okna, dát
tam světýlka…
Já osobně hrozně ráda vážu adventní
věnce. Mám ráda symboly a symboliku. V liturgii je symboliky hodně. Já se jí snažím přidávat i do výzdoby. Už sama krása má být
symbolem, kterým oslavujeme Krista.
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Alfa kurzy

Jenom se mi může někdy stát, že více
myslím na to, jestli můj věnec bude ten nejhezčí, jestli si ho někdo všimne…
Z krásného symbolu se stává věc, ze které jen opadává jehličí a všude překáží. Takže
jen pro připomenutí – věnec má tvar kruhu
a symbolizuje Boha, který je věčný, bez začátku i konce. Zelené jehličí symbolizuje
Krista, který pro nás zemřel, vstal z mrtvých
a již nikdy nezemře. Čtyři adventní svíce
jsou čtyři neděle adventu. A fialová barva je
barva kajícnosti a pokání.
Hezký advent!
Anežka Voldřichová

Cestu k Alfě pro mě otevřela 15letá dcera našich přátel Adéla, která měla hodně otázek
a hledala svůj vztah k víře a já jsem hledala,
jak jí co nejlépe nasměrovat a cestu k odpovědím jí umožnit. Měla jsem štěstí, že jsem
se od Ivany Vopařilové dozvěděla o prvním
kurzu Alfa u Sv. Vojtěcha. A tak jsem tam
s Adélou šla a měla jsem radost, že tam mohu být, protože jsem se ocitla v prostředí,
kde jsem se mohla sama ptát a dostala jsem
odpovědi a kde jsem se dozvěděla i mnohem
více, díky otázkám a myšlenkám ostatních
účastníků.
Každý večer má svoje téma, například:
Kdo je Ježíš? Proč a jak se modlit? Jak najít
víru? Proč a jak číst Bibli? a další. K tématu
večera je úvodní promluva a následně je otevřen prostor pro diskusi ve skupinách. Ti,
kdo Alfou provázejí, se s vámi dokáží podělit
o svůj názor k tématu a skvěle vás tím vtáhnou do diskuse. Ale k tomu, aby se vám dobře poslouchalo a debatovalo, je počátkem
setkání výborná večeře od Ivany Vopařilové.
Alfa dává prostor nejen těm, kteří svůj
vztah k víře hledají, ale všem, kteří by rádi
svůj vztah k Bohu upevnili, podpořili a sdíleli jej s ostatními. Je to místo, kde se každá
otázka, názor nebo životní zkušenost cení
a vítá, protože otevírá zdroj poznání a pochopení, skrze které se můžeme v tom, co
hledáme my, také najít. Navíc vytváří bezpečné a otevřené prostředí hlavně pro ty,
kteří k církvi zatím nepatří, tím, že na ně
nejsou kladena žádná očekávání. Je zajímavé, že někdo vnímá naší církev, jako uzavře-

Program pro děti v adventu
Milí příznivci dětských aktivit v našem kostele, mikulášskou nadílku letos uvede pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký, kterou
nám zahraje Divadlo Navětvi, v pátek 8. 12.
Tentokrát budeme začínat o něco dříve, než
v předchozích letech, a to v 15.30 hodin
(tedy stejně, jako obvykle začíná výuka náboženství).
Dále, pro velký úspěch z předchozích let,
se i letos uskuteční přespávání v kostele, již
tradičně spojené s výrobou vánoční dekorace a se spoustou her. Pro tuto akci si rezervujte sobotní odpoledne 16. 12., začínáme
od 17 hodin! Zváni jsou předškoláci i školáci. Je třeba se přihlásit, bližší informace poskytneme při podávání přihlášky.
Těšíme se na setkání!
Katka Janečková a tým dobrovolníků
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nou společnost, do které se nedá proniknout. A právě kurzy Alfa otevírají dveře
a zvou do našeho společenství. Určitě se
přijďte podívat, třeba zjistíte, jako já, že i vy
jste vítání a je tu pro vás místo.
Zveme Vás na kurz Alfa, který se bude
konat v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 – Dejvicích od 3. ledna do 28. března 2018 vždy
ve středu od 19.00.
Andrea Vyskočilová

dami dodat všem odvahu – nebát se a Žít.
Závěrečná slova možná na první pohled někomu způsobí až trochu rozpaky, ale to jde
opravdu jen o první pohled. „Proste o velké
věci, ne o ty malé. Království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte.“
Marek Vácha: Nevyžádané rady mládeži, nakladatelství Cesta, Brno, červen 2017
Irena Brožová

Devatenáctý ples

„Nevyžádané rady mládeži“

Milí přátelé, ať jste již zkušení v tanci či teprve taneční junioři, nenechte si ujít jedinečnou příležitost zatančit si na plese v ekumenickém společenství. Svatovojtěšský ples
pod svou hlavičku zahrnuje společenství
u sv. Vojtěcha (tím to začalo), dále dejvický
sbor ČCE (ti byli druzí) a farnost sv. Antonína (bronzoví). Koná se 27. ledna 2018 v KZ
Domovina v Praze 7. Lístky v obvyklých
předprodejích – Katka, Míla, Vít a nezapomeňte, že předprodej už začal. K tanci nám
bude hrát kapela Anna W Quintet – je složená z pěti nadšených hudebníků, kteří vystudovali Konzervatoř Jaroslava Ježka a pravidelně již několik let hrají na svatbách, ple-

– s tím na mě nechoďte
S nevyžádanými radami to není lehké nikdy – „copak jsem se o něco prosil“ (reakce
docela obvyklá). Přesto Marek Orko Vácha
došel k bytostnému přesvědčení, že prostě
nemůže „mláďatům“, mezi nimiž se permanentně pohybuje, pár takových rad nenabídnout. Shrnul je do knížky objemem celkem
útlé, náplní ale neuvěřitelně hluboké, bohaté, troufám si říct i docela náročné, ale slibující život, co opravdu stojí za to. Takhle radit,
to chce pořádný kus odvahy. Stejnou odvahu ovšem vyžaduje způsob života, k němuž
se snaží své mladé přátele nasměrovat. Není
to úplně samozřejmé, přijmout nádheru daru bytí v jeho jedinečné velikosti. Žít naplno,
radostně, s touhou po Pravdě bez harampádí skrupulí, otevřeně, neustrašeně, velkoryse – aby oheň hořel, ne jen doutnal. To není
samo sebou, jsme obklopeni spoustou různých vlivů, reklam, doporučení, která nabízejí zdánlivě bezpečnější a jednodušší život,
bez velkorysosti a s ní souvisejícího rizika.
A tak se Marek Orko Vácha snaží svými ra-

sech, ale i v jazzových klubech. Hrají skvěle
a hlavně k tanci.
Těšíme se na vás!
Vaše moderující stálice
Katka a Vít

S vděčností váš Michal
V říjnu 2011 jsem poprvé přispíval do Vojtíka (č. 115). Dnes, kdy končím své působení
v kostele sv. Vojtěcha, jsem toto číslo znovu
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otevřel. Je zvláštní reflektovat tehdy napsané
řádky. Vyslovil jsem naději, že budeme moci
společně prožívat víru v Krista, který bude
přítomen mezi námi.
Když se ohlížím zpět, myslím, že jsem tuto možnost dostal a s mnohými z farníků
jsem mohl kousek společné cesty víry jít. Nevím, zda lze mluvit o nějakém posunutí se,
i když například v příběhu některých mladých lidí jsem o tom přesvědčen. U jiných
mi bylo velkou ctí, že jsem mohl být alespoň
v některých situacích blízko, že jsme společně mohli prožít důležité, někdy i smutné,
chvíle života. Ale právě tam, kde to bylo těž-

ké, byl oporou Pán. On je naší jistotou, on je
pravou životní silou.
Zpětně si říkám, že jsem se možná příliš
opakoval, když jsem stále znovu mluvil o základním kérygmatu naší víry. Ale domnívám
se, že to je opravdu klíčové. A tak ze srdce
vám všem, svatovojtěšským farníkům, děkuji za společné putování. Domnívám se, že se
pomyslné cesty zase tolik nerozcházejí a že
bude ještě mnoho příležitostí k setkání.
S důvěrou tedy předávám toto společenství
otcům představeným semináře Mgr. Janu
Kotasovi, S.L.L. a Christianu Martinovi Pšeničkovi O.Praem.
S vděčností P. Michal Němeček

...

Program Pastoračního střediska na prosinec/leden
4. 12.
6. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
20. 12.
3. 1.
3. 1.
10. 1.
10. 1.
17. 1.
17. 1.
19. 1.
24. 1.
24. 1.
31. 1.

19.30 Přednáška Anastazie Kopřivové (ČKA Praha 6)
9.30 Setkání maminek s dětmi
9.30 Akademie nejen pro seniory
Mons. Michael Slavík: Adventní duchovní obnova
19.30 Modlitba chval + mládež
20.00 Modlitba Taizé
9.30 Setkání maminek s dětmi
9.30 Setkání maminek s dětmi
18.00 Kurzy Alfa
9.30 Akademie nejen pro seniory
18.00 Kurzy Alfa
9.30 Setkání maminek s dětmi
18.00 Kurzy Alfa
20.00 Modlitba Taizé
9.30 Akademie nejen pro seniory
18.00 Kurzy Alfa
18.00 Kurzy Alfa
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Advent a Vánoce u svatého Vojtěcha
Mimo pravidelný nedělní a všednodenní program bohoslužeb:
pátek 8. 12.
pátek 8. 12.
sobota 23.
neděle 24.
neděle 24.
pondělí 25.
úterý 26.
neděle 31.

12.
12.
12.
12.
12.
12.

neděle 31. 12.
pondělí 1. 1.
neděle 7. 1.
pondělí 8. 1.

15.30 Mikulášská besídka s divadelním představením
17.30 Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu:
mše svatá
17.30 mše svatá ze 4. neděle adventní
16.00 Vigilie Narození Páně: bohoslužba slova pro děti
24.00 Slavnost Narození Páně: mše svatá (půlnoční)
9.30 Slavnost Narození Páně: mše svatá
9.30 Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka: mše svatá
9.30 Svátek Svaté rodiny: mše svatá s požehnáním manželům, na
závěr mše bude požehnáno víno
23.00 Poděkování a prosba o Boží pomoc: mše svatá
9.30 Slavnost Matky Boží Panny Marie: mše svatá
9.30 Slavnost Zjevení Páně: mše svatá s žehnáním vody, kadidla
a křídy
17.30 Svátek Křtu Páně: mše svatá

Poznámka: středa 27. 12. mše svatá zde nebude, středa 3. 1. mše svatá bude.

Příležitost ke svátosti smíření
pondělí 11. prosince
středa 13. prosince
pondělí 18. prosince
středa 20. prosince
neděle 24. prosince

16.00
18.00
18.00–20.00
18.00–20.00
9.00–11.00

pro děti do 10 let
pro mládež
pro dospělé
pro dospělé
pro dospělé

Mimo tyto termíny je možno přijmout svátost smíření ve všední dny po mši svaté a v neděli
od 8.45 do 9.15.

Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Pro vlastní potřebu.
R EDAKCE : Vít Grec, Jana Klepková, Katka Kufová, Irena Brožová, Tomáš Zavadil, Jáchym Vopařil
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 10 Kč.

