
Zápis č. 2 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 4. února 2019, 19.30 hod 

 

Přítomni:  P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička, jáhen Martin Opatrný, Irena Brožová, Kateřina 

Janečková, Marie Kubíková, Hana Rakovská, Ivana Vopařilová, Andrea 

Vyskočilová, Petr Buriánek, Vít Grec, Vojtěch Jirsa, Hynek Krátký, Kryštof 

Verner,  

Omluven:  Jáchym Vopařil 

 

Zapsal: Vít Grec 

Jednání řídil Petr Buriánek 

Na pořadu jednání byly následující body:  

1. Úvodní slovo P. Jana Kotase  

2. Kontrola zápisu z posledního zasedání rady 

3. Seznam členů rady, kontakty – Hana Rakovská, zpracováno a distribuováno 

4. Ochrana osobních údajů, GDPR – Andrea Vyskočilová 

Týká se kromě členů rady i dalšího – výuka náboženství (jména, kontakty), matriční informace, 

letní tábory aj. Osobní údaje lze shromažďovat na základě oprávněného zájmu. Radní podepsali 

prohlášení, které bude uloženo v kanceláři DS. Počítač DS v kanceláři / s chráněným přístupem 

pouze pro oprávněné osoby.  

5. Plán akcí do konce školního roku 2018/19 – P. Jan Kotas, jáhen M. Opatrný,  

Předložen plán akcí duchovní správy. Upozorňujeme na změnu začátku Velikonoční vigilie na 

20.30. Postní rekolekce bude v sobotu 23.3. od 9:30 do 13:00 u sv. Vojtěcha. Pozveme i farnost u 

sv. Matěje. Konání rekolekce bude včas oznámeno na nástěnce, webu, ve Vojtíku, ohláškách.  

Misijní koláč – návrh na konání dvakrát ročně – jednou pro misie - Siriri , podruhé pro nějaký 

tuzemský subjekt. Odpovídá – H.Rakovská – P.Kotas.  

6. Ozvučení kostela - P. Christian Pšenička, Petr Šoltys 

Zlepšeno ozvučení varhan - pro tuto chvíli považováno za vyřešené. Priorita je ozvučení kostela – 

zařízení je technicky a morálně zastaralé a poruchové a na hranici výkonu. Nedostatky jsou  

zejména v přísálích a na ochozu. Existující kabeláž zřejmě nebude problém.. 

P.Šoltys prezentoval nabídku na kompletní komfortní řešení včetně volitelného ozvučení 

přilehlých prostor a nazvučení hudebních akcí atd. s dostatečnou rezervou a se zárukou 5 let. 

Pořizovací cena je 237450 Kč. Nabídku má P. Šoltys. Zařízení lze pořídit buď v celku, případně 

ve fázích (méně komfortní), také možnost na roční splátku, případně je i možný zpětný odkup 

zařízení, které by parametry přestalo vyhovovat.  

Dalším krokem bude zajištění financí na zakoupení zařízení – i formou příspěvků věřících.  

7. Dětská loď – P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička, Marie Kubíková, Katka Janečková    

Obě dámy zanalyzovaly situaci v dětské lodi. Navrhují vyzvat rodiče s většími dětmi k účasti na 

mši v rezervovaných prvních třech řadách v kostele. Navrhuje se vhodným způsobem informovat 



rodiče o pravidlech pro dětskou loď – vývěska, letáček.  Rodiče by měli být dětem příkladem. 

Katka a Marie předloží návrh těchto „pravidel“.  

8. Webové stránky, Vojtík - anketa – Kryštof Verner, Vít Grec, příloha 3 

Na farní kávu 10.2. K. Verner připraví prezentaci nových stránek – pozvání k jejich návštěvě a 

podílu na jejich obsahu.  Redaktorský přístup může být přidělen odpovědným zástupcům 

jednotlivých aktivit. Oslovit mládež, maminky, malá společenství.  

Anketa o dalším směřování Vojtíka proběhla s účastí pouhých 22 respondentů, což je škoda. 

Frekvence 4 krát ročně s mimořádnými přílohami vyhovuje. Přání publikovat více rozhovorů – 

více se poznávat navzájem, případně otevřít Vojtíka i dětem, malým společenstvím. Poslední dva 

body jsou možné s pomocí zainteresovaných stran = potřebujeme dostat příspěvky, rádi je 

zveřejníme.  

9. Program pro školy: Velikonoce – Vojtěch Jirsa  

Přihlásili se noví členové do týmu ca 16 -   pracuje se na scénáři, rozdělují se úkoly. Termíny 

konání jsou první a druhý dubnový týden pondělí  a čtvrtek. Program finančně podpoří duchovní 

správa, vánoční program zaplatili dobrovolníci ze svého. Andrea Vyskočilová navrhuje napsat 

článek do Šestky - redakce  Dominika Klepková.  

10. Hospodaření – jáhen Martin Opatrný, Vojtěch Jirsa 

Jáhen Martin Opatrný předložil vybrané ukazatele hospodaření DS za poslední dekádu. Majetek 

DS pokryje provoz a některé aktivity. Na rozsáhlejší investice nestačí. Diskutovali jsme nad 

východisky analýzy V. Jirsy O nedělních investorech (zveřejněno ve Vojtíku). Průměrný 

příspěvek v nedělní sbírce na hlavu je cca 25 Kč. To nestačí, pokud bychom chtěli převzít větší 

zodpovědnost i za hmotné fungování místní církve. Inspirovat dárce k větším příspěvkům 

bychom měli na základě konkrétní věrohodné vize – do čeho chceme investovat, a to nejen do 

materiální úpravy kostela. 

11.  Směřování společenství, identita, vize – P. Christian Pšenička  

P. Christian informoval o tom, že Prof. Andrea Gecíková Madarasová z univerzity v Košicích, se 

kterou setkal,  je odbornicí na program nalezení poslání a cílů společenství a jeho oživení 

metodou concept mapping. Celý projekt je dlouhodobý a vyžaduje zapojení většího počtu 

dobrovolníků. Hledat po čem společenství touží, co v srdci nosí, čeho jsme schopni, k čemu 

směřujeme. Ideální by bylo ji pozvat na studijní den pastorační rady – navázat na práci předchozí 

rady. Společenství již teď dělá mnoho. Jsme schopní mnoho věcí rozpohybovat. P. Jan navrhuje 

věnovat delší souvislý čas „studijnímu dni“ pastorační rady, v rámci kterého se zamyslíme na 

pastoračním plánem  

12. P. Christian - námět k postní aktivitě 

Společenství mládeže chce posloužit přímluvnou modlitbou.  Dále chtějí zorganizovat program 

který by se dal nazvat Vyjít ze sebe – nabídnout něco ze sebe druhým (pozvání na kávu, 

nabídnout modlitbu, jít s někým na procházku, posloužit slovem nebo skutkem) - uspořádat 

banku možností (formou nabídky do krabice a po nějakém čase vylosováním si úkolu, činnosti). 

Nabízí se i možnost využít seminární zahradu pro akci společenství.  

13. Ekumena - možnosti, aktivity – P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička.  

Jsme v sousedství sboru ČCE v Bubenči. Dobré styky s farářem Pavlem Rumlem a farářkou 

Magdalenou Trgalovou. Taktéž se sborem Střešovice - farář Pavel Pokorný. Možnost působit 

společně pro Prahu 6, Navázat bližší styky –nejen ples ale i setkání, výlet (červen, H. Krátký), 

společná modlitba, akce ČKA, rozhovor do Vojtíka, výměna informací 

 



14. Různé 

Služby v kostele, Tříkrálová sbírka, korejská komunita aj.   

Pro nedostatek času neprobráno, příště zařadíme jako první bod.  

 

 

Příští zasedání rady bude v pondělí 25. 3. 2019 v 19.30 

 

Zápis schvaluji 

 

P. Jan Kotas  

předseda pastorační rady 

 

 

 


