Zápis č. 1
Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích
dne 10.12 2018
Přítomni:

Omluvena:
Zapsal:

P.Jan Kotas, P. Christian Pšenička, jáhen Martin Opatrný, Kateřina Janečková,
Marie Kubíková, Hana Rakovská, Ivana Vopařilová, Andrea Vyskočilová, Petr
Buriánek, Vít Grec, Vojtěch Jirsa, Hynek Krátký, Kryštof Verner, Jáchym Vopařil
Irena Brožová
Vít Grec

Zasedání bylo zahájeno modlitbou a po ní následovalo představení jednotlivých členů rady.
O moderování tohoto a příštích zasedání rady byl požádán Petr Buriánek
na pořadu jednání byly následující body:
1) Body zaslané / navržené členy rady k projednání: výběr podle priorit
- způsob práce rady by měl být definován pohledem dopředu, do budoucna, nikoliv pouze
koncentrací na akutní problémy. Zpracování plánu práce rady pak umožní udržet stanovený
pracovní rytmus. Jako efektivní se jeví frekvence schůzi cca čtyřikrát během školního roku.
- pro komunikaci s radou by bylo potřeba zřídit dedikovanou mailovou adresu –Martin
Opatrný zjistí možnosti zřízení mailové schránky v doméně apha.cz
- Hana Rakovská byla pověřena zpracováním seznamu členů s kontakty- přiložen k zápisu
- členové rady byli požádání o zaslání publikovatelných portrétních podobenek s krátkým
medailonkem / představením – tyto budou publikovány na kostelním webu.
- Andrea Vyskočilová připraví do příštího zasedání formulář souhlasu se zpracováním
osobních údajů členů rady.
- sestavení programu roku
Členové rady zašlou na mail duchovní správy (vojtech.ds@volny.cz) návrhy akcí pro zařazení do
plánu na rok 2019 spolu s návrhy a termíny jednotlivých kroků pro jejich realizaci.
- služby a aktivity v komunitě, jejich stav a perspektiva
Analýza stavu a potřeb s potřebnými dalšími kroky bude zapracována do ročního plánu
- směřování společenství, jeho identita a poslání
P. Christian představil myšlenky inspirované knihou Proměna farnosti. Je potřeba si zanalyzovat
potřeby a vize, klást si otázky typu : sv. Vojtěch bude žít, když… a mapovat prostor. Navrhuje
setkání na počátku postní doby s odbornicí z olomoucké univerzity, která má s procesy obnovy,
proměny farnosti zkušenost. Jedná se o dlouhodobý proces zjištění linií a proudů, na kterých se
dá dále stavět- vytvoření vlastní vize; arcibiskupství vizi pro naše společenství a kostel sv.
Vojtěcha nemá. Tento proces by vyžadoval interakci širšího okruhu lidí a potřeboval by pěti až
desetičlenný pracovní tým. Pro inspiraci bude členům rady rozeslán výstup ze SWOT analýzy,
kterou na počátku svého mandátu provedla předchozí rada pod vedením H. Krátkého .
2) provozní věci k urgentnímu řešení:
rozpočet, možnosti „spoření“ na budoucí projekty?

Martin Opatrný pro příští zasedání připraví přehled hospodaření duchovní správu za poslední
dekádu. Zároveň bude členům rady zaslán analytický materiál vypracovaný V. Jirsou.
ohlášky: co/kdo/kdy?
Po některých nedělních mších jsou ohlášky neúnosně dlouhé a obsah sdělení různých iniciativ a
aktivit potom není nikde k dohledání. Bude potřeba nalézt vhodné řešení a způsoby komunikace
informací v ohláškách jen klíčová sdělení – „titulky“ s odkazy na zdroj informací – nástěnka,
web…
Webové stránky a jejich redakce
Současné stránky strádají statickostí obsahu a nedostatkem aktualizace. Platforma WordPress, na
které jsou stránky vystavěny vyhovuje. Je potřeba zanalyzovat obsah a architekturu stránek a dále
určit způsob způsob jejich administrace – ideálně způsobem webmaster/ šéfredaktor a skupina
redaktorů zodpovědných za jednotlivé stránky nebo rubriky. Zvážit možnost správy webu jako
služby na dobu určitou a za odměnu. Toto by byl recept pro oživení i dalších služeb. Kryštof
Verner byl pověřen vytvořením pracovní skupiny pro web.
Poznámka: pracovní skupina se sešla 7.1.2019 ve složení Kotas, Pšenička, Opatrný, Verner, Grec
a dohodla se na prvotní revizi a zjednodušení obsahu stránek a aktualizaci zastaralých informací.
O průběhu prací bude radu infomovat na příští schůzi.
Ozvučení kostela, obrazovky, displej s čísly i v postranních lodích
P. Šoltys prověří možnosti vylepšení systému ozvučení a komunikace a dá návrh na řešení
s odhadovanou cenou za realizaci.
dětská loď
prostor vyhrazený pro rodiče s malými dětmi je často zdrojem hluku při bohoslužbách, zejména
pak část pod schody, kde si děti při promluvě pro dospělé a často i po ní kreslí. Kateřina
Janečková, Marie Kubíková a P. Christian po vánocích naplánují schůzku s rodiči – je potřeba
dohodnout přijatelná pravidla. Znovu je potřeba připomenout, že první tři řady v obou blocích
židlí v hlavní lodi jsou určeny pro rodiče s dětmi.
tříkrálová sbírka
nebude letos organizována tradiční formou skupin koledníků – pochůzkářů s doprovodem.
Alternativou by mohlo být uspořádat vlastní sbírku 6.1. v kostele a část odeslat na účet TZ, část
pak ponechat na úhradu příspěvku pro adopci na dálku.
ministranti, lektoři, akolyté
potýkáme s nedostatkem lidí, kteří by byli ochotni služby vykonávat. Přitom čím více se zapojí
lidí, tím méně je služba časově náročná. Ke službě je lidi nutné pozvat vlídně a přátelsky – to je
úkol pro naše patery.
Různé:
Vojtěch Jirsa informoval o programu o smyslu Vánoc pro žáky základních škol – zúčastnilo se ho
až 200 dětí celkem sedmi tříd. Velmi pozitivní odezva.
Hana Rakovská informovala, že při dobročinné akci Misijní kolášč se vybralo ve prospěch
organizace Siriri (podpora školního vyučování v SAR).

P. Jan v rámci diskuse o působení našeho společenství v širším okolí zmínil o zlepšujícím se
vztahu s farním společenstvím u sv. Matěje díky dobrému vztahu s tamním farářem P. Matúšem
Kociánem. Společná adventní duchovní obnova byla hojně navštívena jejich farníky, účast od nás
byla slabá. Rovněž zmínil postupné začleňování seminaristů do provozu a aktivit našeho kostela.
Korejská komunita
V prosinci samostatně organizovali farní kavárnu pro celé společenství, s dobrým ohlasem.
Z jejich strany zájem o větší sblížení, mezikulturní výměnu různou formou. K tématu se ještě
vrátíme.
Příští zasedání rady bude 4.2.2019 ve 20 hodin.
Zápis schvaluji
P.Jan Kotas
Předseda pastorační rady.

