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S blížícími se letními měsíci je za dveřmi
i závěr naší svatovojtěšské sezóny.

Chtěl bych ho přijmout jako čas vděčnosti za
všechno, co nám bylo dáno prožít. Hospodin
provázel každého z nás i naše společné pu-
tování. Jménem nás všech chci vyjádřit vel-
kou vděčnost každému, kdo přijal svůj díl
služby! Děkuji otci Michalovi a dobrým du-
ším z Pastoračního střediska, jáhnu Marti-
novi, který stále tiše pracuje, panu kostelní-
ku Máriovi, co vždycky věrně připraví kostel,
Jitce, co pere všechno potřebné, dámám kvě-
tinářkám, varhaníkům, Vojtovi Jirsovi a jeho
sboru, Martině Hoškové a jejím zpěváčkům,
čerstvě narozeným Pádlům, Katce Janečko-
vé a všem učitelům náboženství, lektorům
a akolytům, Rytířům a Indiánkám, nezdol-
nému Vítu Grecovi s celou redakcí Vojtíka,
strůjcům naší malé pražské kavárny, pánům
akademikům pečujícím o křesťanskou aka-
demii, všem společenstvím modlitby, schá-
zejícím se maminkám, seniorům, zkrát-
ka všem!

Letošní sezóna je opravdu štědrá: péčí
otce Michala a architektů Zavadilových byla
nově upravena boční kaple, otec kardinál
Dominik nám do opatrování svěřil modelet-
to katedrálního sousoší sv. Vojtěcha, po čty-
řiašedesátileté pauze se duchovní správa
u sv. Vojtěcha opět spojila s kněžským semi-

nářem, v kostele jsme s modlitbou přivítali
z exilu se požehnaně vracejícího našeho rek-
tora Josefa Berana, byli jsme účastníky zro-
du a prvních hudebně-liturgických krůčků
rytmické skupiny Pádla,… a kázalo se a křti-
lo, zpovídalo a žehnalo, vyučovalo ve víře.
Bohu díky!

Zbývá důležitý úkol resuscitovat svato-
vojtěšskou radu a prosit Ducha Svatého, aby
nám do příští sezóny daroval světlo, sílu,
tvůrčí inspiraci a svatý neklid pro službu
světu okolo nás.

Těším se s vámi všemi,
P. Jan

(co se mezi vás po 16 letech moc rád vrací)

Do třetice – P. Josef Žák
Otce Josefa jsme vám krátce představili v loň-
ském vánočním čísle Vojtíka, kde jsme také slí-
bili, že vám všechny tři nové patery postupně
přiblížíme formou rozhovorů. Stručně připo-
menu, že otec Josef je rodákem z Kraslicka,
kde vyrostl, vystudoval střední zemědělskou
technickou školu v Chebu a poté následovala
studia na bohoslovecké fakultě v Litoměři-
cích. Kardinál Tomášek ho vysvětil na kněze
v r. 1985. Jeho kněžské působení je úzce spja-
to se západními Čechami, tehdy ještě jako
součástí pražské arcidiecéze. Po vzniku diecé-
ze plzeňské byl jejím prvním generálním viká-
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řem a tento post zastával pak ještě jednou
před svým odchodem do Arcibiskupského se-
mináře, kde působí jako spirituál.

S otcem Josefem jsem se sešel na Svato-
dušní pondělí u něj v semináři a u kávy jsme
si dlouho povídali o životě, o společenství
u svatého Vojtěcha, o tom, jakými mnoha pes-
trými způsoby se dělá zkušenost s Bohem.
A protože jsme vrstevníci, náramně jsme si
padli do noty. Chytlo mě u srdce jeho svato-
dušní kázání o tom, jak se nemáme vůči půso-
bení Ducha „zašpuntovávat“, nenechávat ho
někde stranou a na okraji, nefiltrovat ho přes
intelekt, ale jednoduše ho nechat, abychom
s Bohem něco zažili. A z toho dlouhého poví-
dání vzniknul následující krátký rozhovor.

* OTČE JOSEFE, V JAKÉM PROSTŘEDÍ JSTE

VYRŮSTAL?
Vyrůstal jsem v láskyplném prostředí jako
nejmladší v jedenáctičlenné rodině v malé
vesničce Šindelová, nedaleko od Kraslic.
Jsem Bohu vděčný za toto mé první „formač-
ní“ období. Snad nezní přehnaně, když toto
životní období představuji benediktinským
heslem: „Modli se a pracuj“. Hodně se u nás
pracovalo. Každý z nás měl v rodině nějakou
povinnost, určitý pracovní úkol. Bez toho by
rodina těžko fungovala. Modlitba byla samo-
zřejmostí.

Představ si loďku s dvěma vesly. Na jed-
nom vesle je napsáno „modli se“ a na dru-
hém „pracuj“. Dopředu jedeš, jen když ves-
luješ oběma vesly. A kdybys použil jen jedno
veslo, tak se nepohneš z místa, točíš se stále
dokola na jednom místě. Vyrůstat v prostře-

dí, ve kterém se docela dobře veslovalo, to je
obrovská výhra.

* JAK SE DOSTANE ZEMĚDĚLSKÝ TECHNIK

NA KNĚŽSKOU DRÁHU?
Když mladý člověk udělá zkušenost, že sa-
motný Bůh stačí, tak vlastně pochopil své
povolání. Následování Krista v duchovním
povolání neznamená na prvním místě zříci
se, ale dát přednost. Bůh může v osobě Ježí-
še Krista přijít k člověku tak blízko, že člověk
dá partnerství s Bohem přednost před všemi
ostatními možnými partnerstvími.

A stává se, že ten povolaný člověk je na-
příklad číšníkem, výpravčím, stavařem nebo
učitelem, a někdy taky zemědělským techni-
kem.

* JAK SE CÍTÍTE V KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI

A U SV. VOJTĚCHA?
V plzeňském kraji jsem působil přes třicet
let, a tak mé stěhování do Prahy byla pro mě
velká změna, kterou bych si sám asi nevy-
bral. O to větší radost mám z toho, co zde
prožívám. Cítím se vámi přijatý a moc vám
za to děkuji. Znovu se mi potvrdilo, že člověk
potřebuje prožívat mezilidské vztahy, aby se
někde cítil jako doma. A ty jsou v kněžském
semináři a u sv. Vojtěcha dobré a velice pří-
jemné.

* CO PODLE VÁS JE DŮLEŽITÉ PRO NAŠE

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ?
V plzeňské diecézi se po sametové revoluci
opravilo hodně kostelů. Když Němci projíž-
děli naším krajem do Prahy, tak od Rozvado-
va až po Kařez zářily krásné nové fasády na-
šich svatyní. Naši sousedé byli udiveni rych-
lým nárůstem opravených dominant našich
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obcí. Ty se ale nenaplňovaly věřícími lidmi.
Mnoho jich zůstalo úplně prázdných. Mnozí
se tehdy přikláněli k názoru, že církev se ne-
rodí z opravených kostelů, i když opravy
jsou potřebné, ale církev se rodí z modlitby
a Božího slova. Pokud farnost hodně staví
na Božím slově a na modlitbě, tak se promě-
ňuje.
Děkuji a přeji vám i nám, abychom s vaším
přispěním rostli a proměňovali se.

Vít Grec

Eucharistie pro naše děti
V neděli 3. června přivedeme jedenáct z na-
šich dětí k plnému podílu na Kristově životě
v eucharistii. Prohloubíme v nich dílo křtu
účastí na Ježíšově stolu a na oběti jeho Těla
a Krve. Moc mě potěšilo, když jsem po ná-
vratu ke svatému Vojtěchovi shledal, že se tu
děti připravují k prvnímu svatému přijímá-
ní stále způsobem „podle patera Aleše“, te-
dy společně se svými rodinami. Je to moud-
rá a vyzkoušená cesta. Během několika se-
tkání s dětmi a jejich rodiči jsem zakusil vel-
kou radost z růstu malých i velkých v přátel-
ství s Hospodinem. A také radost z talentu,
s jakým děti při tom vzácném kroku provází
Katka Janečková. Svatovojtěšské společen-
ství Pán Bůh obdařil mnoha dobrými lidmi
a dary. Kéž je umíme vděčně rozvíjet ke služ-
bě Božímu království v našem světě.

P. Jan

Tak jen náhody asi fakt ne…
Promiňte, ale ať chci či ne, otázka náhod,
vzpomenutá v předchozím Vojtíku, mne ne

a ne opustit – stále se neodbytně vrací. Ak-
tuálně prožitý „Beranovský repatriační ví-
kend Dobrého pastýře“ patří jednoznačně
k jednomu z mých nejsilnějších zážitků.
Úžasně organicky vstoupil do doby veliko-
noční a byl vlastně jedinečným předzname-
náním Letnic. Octli jsme se na chvíli neob-
vykle nečekaně jaksi „mimo čas a prostor“,
kdy našinec najednou vnímá všemi smysly,
že Duch opravdu vane, kudy chce – a to ti-
chounce, jemností a něhou vánku, potvrzuje
přitom tu nejpevnější pevnost – pravdu, tak,
jak ji Josef Beran žil – tichý i burcující a na-
devšecko svobodný. Tak co s tím? Myslím,
že by bylo dobré, snažit se vstřebat tenhle
poznatek – příklad, nabídku, pozvání…; ne-
nechat všecko jen tak odplout a zapadnout,
jen jako nevšední příjemný zážitek. A tak
bych nám všem moc přála, aby se nám pod-
vedlo tomuto Vanutí příliš nezaclánět, ne-
překážet, pokud možná nabrat stejný směr.
Věřím, že v tom je řešení i mnohých aktuál-
ních velmi naléhavých otázek, které prostě
nemůžeme ignorovat jen jako paradoxy.

Irena Brožová

Výlet pro rodiny s dětmi
Rádi bychom navázali na loňský výlet rodin
z našeho kostela a pozvali vás na další. Ten-
tokrát se sejdeme v neděli 17. června po
mši před kostelem a společně vyrazíme
tramvají, případně auty k Šárce. Tam si udě-
láme piknik na louce, kde si podle zájmu mů-
žeme i pohrát na hřišti, zakopat míčem atd.
Potom bychom procházkou zamířili zpátky
na tramvaj. Není třeba se předem hlásit, jen
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si vezměte s sebou něco na oběd. Případné
dotazy pište na marie.kubiko-
va1@gmail.com.

Těšíme se na vás,
Kubíkovi a Nevařilovi

Kostelní Vydří přivítá indiánky
Další léto je před námi a tak bychom vás rá-
dy pozvaly na Indiánský letní tábor
2018. Letos máme v plánu vydat se ke konci
srpna do Kostelního Vydří – termín je stano-
ven od 16. 8. do 27. 8. Tak jako každý rok
i tentokrát se můžete těšit na spoustu výletů,
her a dobrodružství. Rády uvidíme jak nové
členky, tak i staré známé tváře ve věku od
7 do 15 let. Všechny dotazy a nejasnosti
můžete směřovat na kteroukoli z vedoucích
nebo přímo na náš email indianky.voj-

tech@gmail.com. Za celou Radu Starších
vás srdečně zve Klára Buriánková, howgh!

Kluci, víte kde je Mentaurov?
Pokud ne, můžete se to lehko dozvědět. Jako
každý rok, i letos se rytíři na konci prázdnin
vydají na tábor, aby bojovali za pravdu
a spravedlnost, ochraňovali bezbranné, ale
především aby si užili spoustu zábavy, lépe
se poznali a v příjemném společenství proži-
li poslední chvíle před návratem do školy.

Vyrážíme tentokráte v termínu 20. až
31. srpna do skautské základny Mentaurov
u Litoměřic. Zveme stávající členy a moc se
těšíme i na všechny odvážné nové tváře! Pro
více informací se obraťte na Kryštofa Ver-
nera (krystof.verner@seznam.cz nebo tele-
fonicky na 776 663 274). Bůh je náš štít!

Program u sv. Vojtěcha do prázdnin

6. června 10.00 setkání maminek
17. června po mši sv. výlet rodin
20. června 10.00 setkání maminek

Svátost smíření pro děti do 10 let 18. 6. v 16.00, pro mládež pak 20. 6. od 18.00.
Poslední hodina náboženství a schůzka rytířů a indiánek proběhne 15. 6.
Od pondělí 18. 6. již nebudou ve všední dny mše svaté.

Celkem 11 dětí přistoupilo 3. června poprvé ke sv. přijímání. Pamatujme na tyto děti a jejich
rodiny ve svých modlitbách. Jsou to: Jan, Julie, Barbora, Dorka, Magdalena, Helena, Anna,
Magdalena, Luisa, Julie, Magdaléna.

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