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Gumové srdce
Před pár lety jsem dostal rehabilitační pomůcku pro masáž ruky – měkké, malé, červené srdce. Leží mi na stole a občas ho vezmu
do ruky, promačkám několika stisky a opět odložím. Na pořádnou masáž není zkrátka čas.
Slavíme Letnice. Ježíš mnohokrát učedníkům zasliboval Ducha svatého jako dar
od Otce! A nyní to nastalo. Každý člověk, který přijal biřmování, je na tom stejně. Ale jsme
na tom stejně? Při pohledu na masážní srdíčko na mém stole, si kladu otázku: Není to
s Duchem svatým nějak podobně? Bývá odložen, někdy v šuplíku, jindy na stole, a občas
na něm otřeme prach. Srdce je ale připravené na zátěž, aby tepalo. Je připravené naplnit
očekávání. Všichni víme, jak to dopadá s nevyžádanými dary. Je to tento případ? Nevyžádaný dar od Boha?
Duch svatý je třetí Božskou osobou. Je stejně mocný, krásný a vznešený jako Bůh Otec,
je stejně úžasný a milující jako Kristus. Má ale
určitou nevýhodu – není uchopitelný! Jak se
s ním setkat? V Listě Římanům 8,26 se říká:
„Právě tak i Duch nám přichází na pomoc
v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme
vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit…“ Duch
nás velice dobře zná a touží se s námi modlit.
Tedy dlít před Bohem! On Bůh touží se s námi
setkávat při prodlévání před Bohem. Pozvě-

číslo 138
Rozbřesk i zšírání
Zdeněk Janík
Pokloň se slunci
když ráno probouzí les
Stejně tak luně
za noční stříbrolesk
Hvězdám za tušení nekonečna
Nejhlouběji skloň se však
před Tím kdo stvořil
rozbřesk i zšírání
oheň i vodu
zemi i vzduch
život i smrt
me ho do naší modlitby, zvláště když se můžeme na chvíli zastavit. Prosme ho o jeho pomoc a podporu. On je vyjádřením vztahu nejen mezi Otcem a Synem, ale i mezi námi
a Bohem.
Snad by se s nějakou nadsázkou dalo říci,
že Duch se podobá malému srdci, které není
nedostupné, ale stačí natáhnout ruku a uchopit. A bude třeba nejen se lehce dotknout, ale
pořádně zmáčknout a vše začne fungovat s neuvěřitelnou silou. Duch proniká až do nejhlubších koutů našeho života, aby je prostoupil, prozářil a uzdravil. V jeho síle se dějí zázraky a to především v tom našem osobním,
nejvlastnějším světě.

Více jak půl roku se scházíme neděli co neděli s mladými lidmi, kteří se rozhodovali přijmout svátost biřmování. Naslouchali přednáškám, svědectvím, adorovali, společně jsme
se modlili, snažili jsme jim pomoci číst Písmo.
Nakonec jich přistoupí k této svátosti dvanáct
právě na Letnice v pražské katedrále sv. Víta.
Teď budou pečlivě sledovat, jak my ostatní žijeme z této moci Boží. Pojďme znovu „zvednout“ nabízené Boží srdce a společně mu dovolit naplnit naše životy!
P. Michal

patronát nad jednotlivými školami. Tímto vás
již teď chceme pozvat k modlitbě za zdar akce
a za organizační tým. Také uvítáme, když se již
teď přihlásíte ke spolupráci při přípravě a realizaci programu.
Další výzva se týká rozšíření služby dovozu
starších a hůře pohyblivých farníků na nedělní mše. Požadavků přibývá, a proto je potřeba
přibrat do týmu šoférů další dobrovolníky. Pokud byste chtěli pravidelně pomáhat, přihlaste se prosím Báře Vernerové.
Na podzim, 5. listopadu, oslavíme 90. výročí posvěcení našeho kostela. K tomuto památnému výročí připravíme výstavu o historii a současnosti kostela, která bude k vidění
po celý listopad v Galerii na chodníku ve výlohách Skleněného paláce na Náměstí svobody
v Bubenči. V kostele výročí oslavíme slavnostní mší, po které bude následovat farní den se
společným obědem a odpoledním programem.
K této příležitosti také chceme zrekonstruovat
interiér kaple. Návrh přestavby od Aleny a Jiřího Zavadilových již schválila liturgická komise arcibiskupství. Více se dočtete v samostatném článku.
Vít Grec

Ze Svatovojtěšské rady – samé výzvy
Na dubnovém zasedání pastorační rady jsme
zhodnotili nedávno skončený Kurz Alfa. Přínosy této hojně navštívené akce budou ještě
dlouho doznívat jak u účastníků, tak u organizátorů To je věc, na které se dá stavět. Ve Vojtíku rádi poskytneme prostor všem, kteří by
nás svým svědectvím chtěli povzbudit ve víře.
Také chceme povzbudit vás všechny k tomu,
abyste se, až budeme příště kurz organizovat,
neváhali připojit k týmu.
Po vzoru některých pražských farností chceme uspořádat pořady pro školní mládež, na kterých by se děti dozvěděly, co se slaví o vánocích a o velikonocích. Obsah je vzdělávací a je uzpůsoben věku posluchačů. Není
to katecheze a takto je prezentován ředitelům škol, učitelům a rodičům žáků. Pro realizaci je však nutné vytvořit dosti široký tým
4–6 lidí s podporou dalších. Tito musí disponovat volnem, protože se programy odehrávají dopoledne. Zásadní je modlitební podpora celého společenství při přípravě programu
i v jeho průběhu. Vhodný je také modlitební

Tábor rytířů
Boj proti zlotřilému lordu Ravencliffovi vrcholí! Vystopovali jsme záludného nepřítele do Jizerských hor a připravujeme se na finální bitvu. Zveme všechny stávající rytíře i nové členy ve věku od 6 do 15 let na letní rytířský tábor,
který se uskuteční v termínu 19.–29. 8. v Desné v Jizerských horách. Všechny informace
k dostání u Kryštofa Vernera (krystof.verner@
seznam.cz). Těšíme se!
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Tábor indiánek

mináře se v roce 1990 vrátila Katolická teologická fakulta (která se stala součástí Univerzity Karlovy) a ta začala sál využívat jako aulu.
Myšlenka, že se zde budou po 40 letech opět
konat bohoslužby pro veřejnost, nebyla přijímána s všeobecným souhlasem, byly vysloveny obavy, že krásné parkety, které zde byly při
rekonstrukci položeny, by mohly doznat úhony. Arcibiskup Vlk však trval na svém a dal veřejným bohoslužbám přednost před parketami.
Ředitelem Pastoračního střediska a zároveň rektorem kostela sv. Vojtěcha jmenoval
P. Ing. Aleše Opatrného, který zde brzy vytvořil nejen moderní bohoslužebný prostor, ale
především živé „svatovojtěšské“ společenství.
Ukázalo se, že laičtí studenti teologie zůstávají většinou věrni společenstvím, z nich vyšli, a vysokoškolští studenti zase našli „svoji“
farnost u sv. Salvátora, takže svatovojtěšské
společenství tvoří převážně ti „další“. Potvrdilo se i to, co dobře věděl arcibiskup František
Kordač, když v roce 1925 koncipoval výstavbu Arcibiskupského semináře, že nově vznikající Dejvice potřebují přiměřeně velký vlastní kostel. Patrně však netušil, že do něj budou
přicházet i lidé z okolí, někdy i dosti vzdáleného. A není to jenom tím, že je kostel v zimě vytápěn a že postranní loď lze akusticky oddělit
pro rodiny s malými dětmi.
Myslím, že kardinál Vlk měl a má ze svého
rozhodnutí radost.
Vladimír Roskovec

Léto se blíží a indiánská Rada Starších svolává všechny indiánky na další velké prázdninové dobrodružství. Tentokrát se vydáme
21.–30. 8. do okolí Domaslavi a možná ještě dál. Můžete se těšit na klasické i nové hry,
krásné výlety a speciální rozcvičky. Rády uvidíme jak nové rudé tváře tak i ty známé ve věku
od 6 do 15 let. Všechny dotazy a nejasnosti směřujte na jednu z vedoucích či na email
indianky.vojtech@gmail.com. Za všechny
vedoucí vás srdečně zve Klára Buriánková,
howgh!

Vděčná vzpomínka na kardinála Vlka

Svatovojtěšské společenství má zvláštní důvod vděčně vzpomínat na zesnulého kardinála
Miloslava Vlka – vděčí mu totiž za svou existenci. Miloslav Vlk byl jmenován pražským arcibiskupem 27. 3. 1991 a mezi jeho první organizační kroky patřilo zřízení Pastoračního střediska Arcidiecéze pražské a samostatné duchovní správy při seminárním kostele sv.
Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Oba zřizovací dokumenty mají datum 16. 10. 1991.
Jako úkol Pastoračního střediska je uvedeno „provádění potřebných analýz a vytváření příslušných podkladů, koncepcí a pastoračních plánů pro potřeby arcidiecéze, případně Biskupské konference“. Cílem duchovní správy je „poskytovat duchovní péči především laickým studentům teologie a vysokoškolským studentům, jakož i dalším“.
Seminární kostel sv. Vojtěcha vypadal
zvnějšku stále jako kostel, uvnitř však byl v 70. Vrcholící příprava
letech zcela přebudován na přednáškový a di- Je po velikonocích a jak je v našem společenvadelní sál s vestavěnou galerií. Do budovy se- ství zvykem, skupina dětí se připravuje na prv3

ní svaté přijímání. Je to letos již druhý rozhodující den v jejich duchovním životě. V postní době se děti připravovaly na svátost smíření a tento závažný krok v duchovním životě jim
umožňuje i ten další – totiž první setkání u stolu eucharistie. Čtrnáct dětí se svými rodiči procházejí nyní přípravou a 18. června budou slavit své první svaté přijímání. Ale není to jen
slavnost těchto dětí a jejich rodin. Je to slavnost pro celé naše společenství. Každý se vždy
na slavnost, kterou prožívá, připravuje. Tak
i my ostatní bychom se měli na tento den připravit. Připravit se modlitbou, aby naše společenství tuto událost dobře prožilo. Samozřejmě, že do svých modliteb bychom měli zahrnout tyto děti. Prosme za ně, aby eucharistie
pro ně zůstala slavnostním darem, ale aby také
poznaly, jak nezbytné je časté svaté přijímání.
Zahrňme do svých modliteb i celé jejich rodiny.
Jáhen Martin

To slovo letělo jako pták do sítě hvězd
Ten stručný verš krásně charakterizuje dílo Jaroslava Seiferta, velkého básníka, na svět prý
„vítaného“ motýlem. Kdo by ho neznal. Málokdo však ví, že dvě z jeho životních zastavení najdeme v blízkém okolí – v ulicích Rooseveltově 892/49 (1931–1933) a Na Pískách
1835/32 (1933–1935). Pražské lokality spojené s jeho životem a dílem – místa, do kterých se ve svých verších celý život vracel – jsou
poutavě sebrána v literárně místopisném průvodci Jaromíra Slomka Prahou Jaroslava Seiferta, vydaném letos nakladatelstvím Academia. Pozornost si zaslouží i bohatá fotografická výprava.
P.S.: Motýl se s tímto statečným člověkem
přilétl „rozloučit“ i na requiem do Břevnovského kláštera v lednu 1986. To jsem viděla
na vlastní oči.
Irena Brožová

vvv
Letní provoz u sv. Vojtěcha
12. 6.
14. 6.

16.00
18.00

svátost děti do 10 let
svátost smíření pro mládež

Mše svvaté ve všední den bude naposledy 14. 6. v 17.30, dále budou již jen nedělní mše v 9.30.
Mše svaté ve všední den budou opět od poloviny září. Přesné datum bude ohlášeno.
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