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Zápis č. 3 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 25. března 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, Jáchym Vopařil 

Zapsal: Vít Grec 

Jednání řídil Petr Buriánek 

Na pořadu jednání byly následující body:  

 

1. Úvodní slovo P. Jana Kotase  

2. Zápis z posledního zasedání rady – dohodli jsme se, že zápis bude vytvářen tak, aby u 

každého bodu bylo rovnou graficky odlišeno shrnutí/usnesení připravené ke zveřejnění na 

webu od detailního záznamu celé rozpravy. Plný zápis je vždy k dispozici v kanceláři DS.   

3. Prezentace návrhu křtitelnice – Alena Zavadilová.  Na přání vedení duchovní správy 

byl představen návrh a zmenšený model křtitelnice zamýšlené pro náš kostel. Tento 

liturgicky důležitý bod v našem kostel chybí. Rada souhlasí s předloženým návrhem 

křtitelnice a s dalšími kroky k realizaci, kterými pověřuje Ing. Arch. Alenu Zavadilovou. 

Předpokládaná cena realizace je asi 20 tis. Kč.  

Příloha: foto modelu 

4. Neprojednané body z posledního zasedání  

Korejská komunita- uchytilo se druhé čtení jednou měsíčně, chystá se korejská píseň po 

přijímání. Jejich děti mluví česky, pozvat je k dětským akcím, ministrovat. Iniciovat 

setkání po mši při „korejském kafi“ – po Velikonocích a nabídnout jim tuto možnost, 

rozšířit jejich účast na liturgii, bude-li zájem. Hledat další oblasti, ve kterých by se 

členové korejské komunity mohli zapojovat do života společenství.  Styčnou osobou pro 

korejskou komunitu jmenován Vít Grec.  

 

Lektoři: problém s nedostatkem lektorů je zčásti virtuální. Je nutné nabídnout vhodnou 

formou možnost sloužit čtením Písma většímu počtu osob. To by snížilo tlaky na obsazení 

služeb. Nedělat z lektorství výlučnou záležitost. Pozveme zájemce na příští kurz lektorů.  

 

Ministranti: jak pozvat další chlapce a dívky k této službě?  Trochu chybí hierarchická 

autorita a vzor starších ministrantů. Vůdčí osobností klidně může být i dívka. Působit i na 

rodiče, aby děti ke službě měli a hlavně chodili s dětmi včas. Probrat v užším kroužku (P. 

Jan, P. Christian, Kryštof, Jáchym) – najít vhodnou formu péče o ministranty a pozvání.  
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5. Ozvučení kostela  - P. Jan 

Specifikace ozvučovacího zařízení musí splňovat potřeby DS i PS a musí být jednoduše 

nastavitelná pro jednotlivé akce/ funkce obou subjektů.  

Rada souhlasí se zahájením sbírky – číslo účtu+variabilní symbol bude vyhlášeno, taktéž 

na webu i do Vojtíka- detaily doplní Martin Opatrný 

6. Program pro školy, Velikonoce – P. Jan, Vojtěch Jirsa  

Informace o přípravě – v pátek 29. 3. bude generálka. Zájem mají i další školy. Tým 15 

lidí velmi dobře funguje. První program proběhne 1. 4.  

7. Ekumena - možnosti, aktivity – P. Jan, Hynek Krátký, příloha 2  

Předjednán společný výlet/ pouť s farním sborem CČE. Jednodenní akce, Předpoklad 60 a 

60 lidí.  

Preference termínu: 8. 6, následuje 15. 6. a 7. 9.  

Preference místa Sázavský klášter. Duchovní program: P. Jan domluví s P.Cigánkem 

možnosti.  

P. Jan se setká s farářem Pavlem Rumlem na ekumenické snídani duchovních, proberou 

další oblasti spolupráce.  

 

8. Spolupráce s farností sv. Matěje – P. Jan 

Příprava na společnou duchovní obnovu v době adventu. P. Kocian spolupráci vítá. 

Možnosti další spolupráce jsou otevřené. Nutné zpropagovat v obou farnostech  

9. Směřování společenství, identita, vize – P. Christian, P. Jan  

Zorganizujeme „studijní den“ pastorační rady: reflektovat dosažené výsledky a práci 

předchozí rady, pokusit se vytvořit nový pastorační plán. Za toto dílo se musíme modlit.  

 

10. Různé: 

 Misijní koláč v neděli 28. 4. – výtěžek na neziskovku Bodaj – pomoc sociálně 

slabým a hendikepovaným na západní Ukrajině 

 Dětská loď, kroky ke zklidnění a většímu zapojení větších dětí a jejich rodičů do 

liturgie – některou blízkou neděli při dětském kázání se pozvou k účasti i rodiče a 

dostanou pozvání, aby obsazovali přední řady v kostele. Připraví M. Kubíková a 

K. Janečková - ohlásí p. Jan. 

 Postní doba 2020; chystáme duchovní obnovu v Kostelním Vydří – 6. - 8. března 

2020 - termín je již zamluven. Na starosti má Ivana Vopařilová. 

 Pouze okrajově a bez závěrů jsme se dotkli využití prostor sv. Vojtěcha 

(Pastorační středisko, zpovědní místo v přízemí) 

 

Příští zasedání rady bude v pondělí 20. 5. 2019 v 19.30 

Zápis schvaluji 

P. Jan Kotas  

předseda pastorační rady 
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příloha 1  - foto modelu křtitelnice  

 

 

 


