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ČÍSLO 139 1.ŘÍJNA 2017 

Nový školní rok bude plný změn. 

Vážení farníci, s příchodem nového 

školního roku se rozběhlo množství 

skutečností, které je třeba nepřehlédnout.  

Na prvním místě je to rekonstrukce boční 

kaple, kterou nechal dovybavit kardinál 

Dominik Duka modellettem náhrobku sv. 

Vojtěcha, jak jsme o tom pojednali 

v minulých číslech Vojtíka i arcidiecézního 

zpravodaje. Slavnostní otevření bude 

zároveň připomínkou devadesáti let 

existence objektu semináře v Dejvicích 

a také našeho kostela, jde tedy o posvícení. 

Proběhne 5. listopadu, kdy při mši svaté 

budou modelletto a nová kaple požehnány 

kardinálem Dominikem Dukou, 

arcibiskupem pražským, ale účast přislíbil 

i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub 

a někteří další kněží. Vzhledem k takto 

význačnému dni uspořádáme nejen 

slavnostní bohoslužbu, ale také Farní den, 

jehož cílem bude setkání nás, farníků, ale 

také možnost dozvědět se něco o korejské 

komunitě křesťanů, se kterými se 

o nedělích setkáváme. Účast přislíbila 

i paní místostarostka Ing. arch. Eva 

Smutná, která odpoledne bude věnovat 

krátké zastavení urbanistickému významu 

objektu semináře a kostela sv. Vojtěcha.  

Vedle této důležité události mají proběh-

nout během podzimu volby do pastorační 

rady, jejíž pětiletý mandát letos končí. Jde  

o poradní orgán, který pomáhá 

duchovnímu správci našeho kostela v jeho 

rozhodování a také organizačních krocích. 

Kromě jáhna, který je členem rady ex offo, 

je polovina rady volena farníky a až do 

poloviny může být doplněna jmenovanými 

členy (vhodní jsou zástupci důležitých rolí 

jako je náboženství, schůzky dětí, 

schola…). V prvním kole budeme hledat 

vhodné kandidáty. Ty následně 

představíme a z nich budeme volit šest 

zástupců do farní rady v druhém 

(listopadovém) kole.  

Ještě jedna skutečnost nás na podzim 

čeká. Od první neděle adventní se našeho 

společenství, tedy funkce rektora kostela 

sv. Vojtěcha, ujme Mgr. Jan Kotas, S.L.L., 

současný rektor Arcibiskupského semi-

náře. Spolu s vicerektorem P. Christianem 

Martinem Pšeničkou O.Praem. a spirituá-

lem semináře Mons. Mgr. Josefem Žákem 

se budou starat o naše farní společenství. 

Po šesti a půl letech tak přichází změna ve 

vedení kostela, celkem symbolicky, vždyť 

Mons. Mgr. Vladimír Málek v kostele pů-

sobil sedm let.  Podzim je tedy řádně nabitý 

událostmi.  

Modlitba 
Zdeněk Janík  

 

Za okny pomalu přibývá dne 

jako když zrno 

nadzvedá životem zemi 

Nauč mě Pane prožít své sny 

aniž bych propadl snění 

Obdař mě Pane 

Jobovou pokorou v srdci 

A dej mi unést vítězství nad sebou 

bez pýchy slabých duší 
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Možná by se daly spojit se symbolikou, 

kterou nám nabídne nově upravená kaple. 

Podivuhodně se v ní spojí mnoho vrstev. 

Autorka modelletta, první česká akade-

mická sochařka Karla Vobišová-Žáková, 

vyhrála soutěž na stříbrný náhrobek sv. 

Vojtěcha do katedrály sv. Víta v roce 1937. 

Události války a následného komunismu 

celý proces zastavily. Autorka se marně po-

koušela o realizaci. Tak jako sv. Vojtěch, 

který zklamán odešel z Čech a umírá da-

leko od svého domova, tak také Karla Vo-

bišová nenaplnila svůj sen, když v roce 

1961 umírá. A jako se dílo sv. Vojtěcha 

později dozrálo podobně jako víno, tak i 

autorka modelletta po přesně osmdesáti le-

tech nachází své ocenění. I když jde již o 

jinak pojatou kompozici, přeci se nezapo-

mnělo na to, co ji tolik leželo na srdci a 

1020 let od smrti sv. Vojtěcha ochutnáme 

„zralé víno“ úsilí těch, kteří někdy na-

vzdory světu a politice usilovali o evange-

lium. Naše kaple tak bude připomínkou 

nejen zapomenutého díla, ale také událostí 

poloviny dvacátého století, které hluboce 

poznamenaly objekt semináře. A přeci ani 

v  příběhu objektu semináře nezvítězilo zlo. 

Najdeme zde řadu dalších podivuhodných 

souvislostí, jako je například postava kardi-

nála Berana, který v našem kostele pravi-

delně slavil svátosti, co by rektor semináře, 

či symbolické propojení našeho kostela 

s katedrálou. Temné mlhy vod kolem Kali-

ningradu, které mohou připomínat černé 

čáry na pozadí kaple, jsou Boží mocí pro-

měněny v ovoce Ducha a stávají se obětí 

Bohu příjemnou, jak bude naznačovat oltář. 

Setkání lidské horizontály s Boží vertiká-

lou je základní téma, které kapli naplní a 

které má naplnit i naše srdce nejen v chlad-

ném a deštivém podzimu. 

P. Michal Němeček 

Ze Svatovojtěšské rady 

V pondělí 4.9. se sešla Svatovojtěšská 

rada na svém posledním zasedání před vol-

bami rady nové. P.Němeček členy rady in-

formovalo předání duchovní správy do 

rukou P.Jana Kotase, rektora semináře 

a jeho vicerektora a spirituála.  

S ohledem na změnu výše uvedenou bylo 

odsouhlaseno, že mandát současné rady 

bude prodloužen cca do konce roku. Volby 

přitom proběhnou v termínech: primárky 

začátkem října a samotné volby v polovině 

listopadu.  

V neděli 5. listopadu oslavíme  90. výročí 

posvěcení kostela. Tuto slavnost spojíme 

s Farním dnem, jehož program bude při-

bližně následující:  

11:00 Agapé – Káva a malé občerstvení 

se spoluúčastí našich korejských přátel   

11:45 Představení korejské komunity  

12:30 – 13:30 oběd. – nutno přihlásit se 

předem  

13:30 – 14:00 Diskuse o Dejvicích a jejich 

rozvoji a o postavení kostela sv. Vojtěcha 

s místostarostkou Ing. Arch. E. Smutnou  

Poté odpolední káva a koláče, volná zábava 

Pro tuto slavnost jsme pořídili i nový slav-

nostní ornát a dalmatiku.   

Jistě jste si všimli, že realizace úpravy in-

teriéru kaple již začala. Je vybudována 

zadní stěna, opatřena malbou motivu od 

Aleny a Jiřího Zavadilových. Dále nový 

podhled stropu a oltářní stupeň a potřebná 

elektroinstalace. Inventář je ve výrobě. Při 

současném tempu prací je předpoklad, že 

do slavnosti 5.listopadu vše bude hotovo. 

Součástí vybavení bude i nová plochá tele-

vize a její instalace. Předběžná cena celé re-

konstrukce je cca 220 tis. Kč. Proto jsou 

vítány jakékoliv dary. Na 15.10. bude vy-

hlášena sbírka na rekonstrukci. Dále jsme 



3 
 

požádali  ÚMČ Praha 6 o příspěvek na re-

konstrukci kaple.  

Na podzim a v zimě nás pak čeká řada 

pastoračních aktivit. Komentovaná mše 

svatá proběhne jako adventní obnova v so-

botu 25.11. případně s účastí P. Jana Ko-

tase  

Dopolední vzdělávací program pro školy 

o příběhu Vánoc (a poté i Velikonoc) při-

pravuje tým, jehož jádrem jsou manželé 

Jirsovi, K. Janečková, R. Iblová. Potřebu-

jeme ale najít další 3-4 lidi případně i více, 

kteří by se do týmu zapojili. Předpokladem 

je, že se můžete zúčastnit programu v kos-

tele, který bude v době školního vyučování, 

tedy dopoledne. Podle počtu lidí v týmu se 

řídí rozsah programu a počet tříd, které ho 

mohou absolvovat.  Vyzýváme vás tímto 

zapojení se a zveme vás i k modlitbě za pro-

jekt, jeho tým a okolní školy. 

Na večer a noc 16. – 17. 12. tým vedený 

manželi Janečkovými opět připravuje přes-

pání dětí v kostele. Tato akce je velice ob-

líbena dětmi i jejich rodiči. Uvítáme 

jakoukoliv pomoc při její přípravě i sa-

motné realizaci.  

Vít Grec 

 

Potřebujete svézt do kostela?  

Již nějaký čas u nás funguje služba 

dovážení seniorů a osob se sníženou 

pohyblivostí do kostela. Díky vaší 

nelhostejnosti se podařilo získat nové 

řidiče a tím pádem můžeme rozšířit 

nabídku této služby. Vy, kdo máte zájem 

tuto službu využít nebo víte o někom, kdo 

by ji potřeboval a ostýchá se o pomoc 

požádat, přihlaste se u Barbory Vernerové 

nebo u patera Michala. Těšíme se na vás.  

 

Volby do pastorační rady 

V nadcházejících týdnech proběhnou 

nejen parlamentní volby, ale také volby do 

pastorační rady. Pastorační rada je poradní 

orgán duchovní správy. Jejími členy jsou 

z titulu svého ustanovení členové duchovní 

správy – kněz, jáhen. Ostatní členové jsou 

z poloviny voleni a z poloviny jmenováni 

duchovním správcem. Mandát pastorační 

rady je pětiletý. Do rady může být zvolen 

každý katolík/katolička příslušící do 

farnosti – u nás tedy pravidelný účastník 

života našeho společenství- starší osmnácti 

let. Navrhovat kandidáty může každý 

katolík/ katolička příslušící do farnosti, 

starší patnácti let.  

Volby u nás probíhají ve dvou fázích a or-

ganizuje je volební komise ve složení Bar-

bora Vernerová, Vladimír Verner a Zdislav 

Šíma.  

První jsou tzv. primárky, při kterých mů-

žete navrhnout až šest kandidátů, o kterých 

si myslíte, že budou vás a celé společenství 

vhodně reprezentovat v pastorační radě. 

Primárky proběhnou dvě neděle po sobě. 

Po ukončení hlasování budou spočítány po-

čty nominací pro jednotlivé osoby. Prvních 

dvanáct bude osloveno a přijmou-li, budou 

představeni společenství jako kandidáti. Je-

jich „volební programy“ pak budou po dvě 

neděle vyvěšeny v kostele.  

Po uplynutí „volební kampaně“ pak bu-

dou následovat samotné volby, při kterých 

zvolíte šest členů rady.   

Harmonogram voleb je tento:  

Primárky- výběr kandidátů 1. a 8. 10.  

Představení kandidátů 22.10 - 12.11.;  

Volby do rady 12. a 19.11.  

Vyhlášení výsledků voleb 26. 11. 2017.  
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Jmenování rady bude odloženo až na začá-

tek roku 2018, aby P. Kotas mohl podle 

svého uvážení doplnit 6 jmenovaných 

členů rady. Mandát rady současné bude 

prodloužen až do doby jmenování rady 

nové.   

Chceme vás tímto vyzvat k hojné účasti 

na primárkách i samotných volbách. A také 

povzbudit k tomu, abyste přijali nominaci, 

budete-li navrženi za kandidáta / 

kandidátku. Naše společenství je velmi 

rozmanité a duchem bohaté a potřebuje 

nové a zdatné pomocníky, kteří by byli 

ochotni pro celek něco udělat. Všechny vás 

také prosíme o modlitby nejen za zdárný 

průběh voleb.  

Vít Grec 

Alfa kurz 

Po dobré zkušenosti z letošního roku, se 

rozhodlo naše společenství zapojit do kurzů 

Alfa i v příštím roce. Kurzy Alfa jsou for-

mou nenásilné evangelizace, nabízející 

účastníkům příležitost dozvědět se více 

o křesťanské víře. Celý kurz se nese ve zna-

mení tří základních kamenů: jídla, pro-

mluvy a rozhovoru o tématu. Po dvanáct 

večerů se účastníci schází, aby si v rodinné 

atmosféře, vytvořené společnou večeří, vy-

slechli základní pravdy křesťanského po-

selství v podobě 30 minutových promluv. 

Probírají se témata jako např.: Kdo je Ježíš? 

Jak najít víru? Proč a jak se modlit? Po 

těchto promluvách jsou pak všichni po-

zváni do skupin, aby zde o otázkách, kte-

rým se promluvy věnují, debatovali. 

 Do Alfy se zapojují lidé z celého 

společenství a každý pomáhá svou 

„troškou“, ať se jedná o vaření, přípravy 

stolů či nacvičení doprovodné hudby, k 

zdárnému fungování kurzu. Ačkoliv je 

okolo Alfy spousta práce, tím nejtěžším 

úkolem zůstává, na první pohled prosté, 

osobní pozvání k účasti na kurzu. Je to totiž 

především právě pozvání, které přivádí na 

Alfu stále více lidí. A je to právě toto 

pozvání, které nás křesťany nutí v duchu 

apoštolské tradice vystoupit ze stínu 

a v odvaze přistoupit ke svému bližnímu, 

jímž může být např. kolega v práci, 

a nabídnout mu svědectví o životě 

s Kristem. 

Kurzy budou probíhat v kostele sv. Voj-

těcha od 3. ledna do konce března, vždy 

ve středu od 19 hodin. 

Alfa má úžasné kouzlo spojovat lidi 

z rozdílných prostředí a pomáhá jak účast-

níkům, tak i vedoucím kurzu, okusit krásu 

pravého Kristova společenství. 

Jáchym Vopařil 

Galerie na chodníku představí 

kostel sv. Vojtěcha a seminář  

K výročí kostela  budovy semináře se  

váže výstava v Galerii na chodníku ve Skle-

něném paláci na Náměstí Svobody. Bude 

mít vernisáž 7.11. odpoledne – tedy v den 

90. výročí posvěcení kostela- a srdečně vás 

na ni zveme. O přípravu výstavy se lvím 

podílem zasloužil jáhen Martin Opatrný, 

který spolupracoval s týmem Úřadu měst-

ské části na obsahu panelů. Ty budou roz-

děleny do tří epoch: od postavení do války, 

válka a komunistická totalita, od revoluce 

po dnešek. Dále budou připraveny samo-

statné panely s prezentací KTF, semináře, 

životopisy arcibiskupa Kordače, který se-

minář dal postavit, a kardinála  Berana, 

který v semináři i v našem kostele po válce 

působil.  Také o pomníku  kardinála Berana 

před budovou semináře bude pojednáno. 

Bude zmíněn i sochař Luděk Tichý a jeho 

sochařská výzdoba našeho kostela. Pro vý-

stavu zapůjčíme plastiku Piety.  Diváci 



5 
 

uvidí i fotografie z akcí u sv. Vojtěcha 

a jako žhavou novinku i fotografie nového 

interiéru kaple.  

O Božím milosrdenství mezi námi 

To je podtitul velmi dobře čtivé knížky La-

dislava Heriána Exotem na této zemi, kte-

rou vydalo nakladatelství Portál v minulém 

roce. Stěžejním tématem celého toho roku 

bylo, díky papeži Františkovi, právě Boží 

milosrdenství. Přesto, že jsme jím doslova 

obklopeni i prostoupeni, nedokážeme je 

vždycky vnímat a tak to mnohdy vypadá, 

že jsme úplně vedle („nechápaví a vá-

haví“). A právě na příbězích, událostech, 

zážitcích obyčejných všedních dní na ně 

autor, kněz salesián, poukazuje a nabízí 

cestu k tomu, jak se je snažit ve svém ži-

votě pochopit, přijmout a žít ve zdánlivě 

běžných situacích, tak, jak je postupně při-

náší každý nový den. Nejedná se o příběhy 

smyšlené, ale vždy o autentické, autobio-

grafické zážitky autorovy z nejrozmanitěj-

ších prostředí v setkání s biblickým 

poselstvím.   

Irena Brožová 

 

Dobrovolníkem ve Velké Británii 

Po sedmi letech působení ve vedení Sva-

tovojtěšského řádu jsem letošní červenec 

a srpen strávil spolu se svojí snoubenkou 

Terezou jako dobrovolník v severoanglic-

kém Lake Districtu pro organizaci YMCA. 

Dobrovolničení u této na křesťanských zá-

kladech postavené organizaci jsme si vy-

brali, protože nás lákaly dva měsíce 

v krásné anglické přírodě a možnost ně-

komu pomoci.  

Po asi pětadvacetihodinové cestě sedmi 

různými dopravními prostředky jsme se na

začátku července ocitli v centru YMCA 

Lakeside u největšího anglického jezera 

Windermere.  Centrum Lakeside pořádá 

pobyty především pro děti a mládež, při-

čemž součástí těchto pobytů je široká škála 

aktivit jako je lezení na stěně, plavba na ka-

jaku, výlety do okolí s přespáváním v lese 

a další. Naše práce „mezinárodních dobro-

volníků“ spočívala v podpůrných činnos-

tech potřebných pro chod celého centra. 

Nejprve jsme oba pracovali v úklidové sku-

pině, avšak (naštěstí) nás po týdnu přeřa-

dili. Já byl následujících osm týdnů 

zahradník/údržbář, Tereza pomáhala v ku-

chyni. Za 35 hodin práce týdně nám cen-

trum YMCA Lakeside nabízelo stravu 

a ubytování na celý pobyt a kapesné 45 li-

ber týdně.  

I když byla práce často jednotvárná 

a každý z nás se potýkal s různými těž-

kostmi, našeho rozhodnutí vyjet do Spoje-

ného království nelitujeme. Izolovanost 

centra Lakeside (od nejbližší zastávky hro-

madné dopravy je centrum Lakeside vzdá-

lené 4km) a nádherná příroda všude okolo 

nám umožnily si naplno odpočinout. 

Všichni kolegové byli velmi milí a i díky 

jejich ochotě jsme mohli o volných víken-

dech navštívit nejvyšší horu Anglie Scafell 

Pike, města Liverpool či Lancaster nebo 

několik velmi živých a inspirativních spo-

lečenství anglických katolíků.  

Oproti našemu očekávání v centru Lake-

side nebyl důraz na křesťanství téměř 

žádný, avšak ticho jezera a jeho břehů po-

skytovalo prostředí pro klidnou modlitbu. 

Podobné cesty vřele doporučuji všem, kteří 

se chtějí zdokonalit v cizím jazyce, poznat 

nová zajímavá místa a především zastavit 

se ve svém hektickém životě. 

Tomáš Zavadil 
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Program duchovní správy  - podzim 2017 

Pravidelný program 

Mše svatá – pondělí a středa 17.30, neděle 9.30. 

Příležitost ke svátosti smíření – pondělí od 18 hodin, v neděli od 8.45 do 9.15. 

Výuka náboženství pro děti v pátek od 15.30. 

Schůzka Rytířského řádu a Indiánek v pátek od 16.30. 

Každý třetí pátek v měsíci ve 20 hodin na ochoze modlitba se zpěvy Taizé  

Setkávání maminek s malými dětmi každou první a třetí středu v měsíci 

9.30 - 11.00 hod. na pódiu za oltářem (vchod od kuchyňky).  Vede Maruška Kubíková.  

Důležité body programu 

5.11.   9.30 -15.00  Posvícení, žehnání nové kaple celebruje kardinál Dominik Duka, 

farní den  

12.10.  19.30  Večer chval s mladými 

20.10. 20.00  Modlitba Taizé 

20.10. - 21.10.  20.00- 14.00 Celonoční modlitba za volby (společenství mladých)  

1.11.  17.30  Slavnost všech svatých (středa) 

17. 11. 20.00 Modlitba Taizé. 

23.11. 19.30  Večer chval s mladými 

25.11.  9 - 15   Adventní duchovní obnova na téma Jak prožít liturgii mše svaté  

 

Z programu Pastoračního střediska 

11. 10. 9.30 Akademie nejen pro seniory.  

    Mons. Václav Malý: Proč jsem křesťanem?  

14. 10. 9.00 Sobota pro ženy*. CPR 

25. 10. 9.30 Akademie nejen pro seniory. PhDr. Jana Bělová, PhD.,  

    Ctěnice: Umění kuté v železe (vstupné 50 Kč).  

4. 11. 15.00 Přednáška PhDr. Ivany Bernardové: Úskalí dospívání a výchova ve 

víře. S diskusí. CPR 

8. 11. 9.30 Akademie nejen pro seniory. Mgr. Martin Opatrný: 90. výročí semi-

náře a kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích.  

10. 11. 18.00 Rekolekce s P. Augustynem*. Pokračuje v sobotu 11. 11. od 8:00. 

Předpokládaný konec v 18:00. 

22. 11. 9.30 Akademie nejen pro seniory. Th.Lic. Kateřina Lachmanová, PhD.: 

Terezie z Lisieux. 

 

* jen pro přihlášené;  CPR – Centrum pro rodinu  

 
 

 


