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Vždy svítí aspoň jedno okno do noci
když ostatní už dávno potemněla
Někdo se možná rodí jiný umírá
Vždy je tu někdo kdo chce pomoci
A dokořán své srdce otvírá
Když už se zdá že všechna oněměla
Zdeněk Janík
Sestry a bratři, dnes rychle k věci: už je čas,
pojďme! Je čas. Čas spěchající jako Magdaléna ke hrobu, čas upřený jak znavené oči
galilejských rybářů ke břehu a k ránu, čas
hroutící se k Velikonocům jako Marie k nohám Kristovým.
Pojďme už a pamatujme: Velikonoce
nejsou jen dramatem Kristových pašijí znovu hraných před našima očima; nejsou jen
subtilní cestou našeho srdce s Pánem od
„ukřižuj!“ k „hledáte živého mezi mrtvými?“; a nejsou jen Božím vykoupením k zářivé radosti osvobozených. Jsou narozením:
oni zažili Ježíšovo ukřižování, uviděli
zmrtvýchvstalého, dostali oheň z nebe. Byli
tu hněteni jako hlína hrnčířova, aby se znovu
narodili – s podobou Ježíšovou vtištěnou do
tváře i duše. Aby tak hnětli svět „šlépějemi
apoštolů“. Oni tenkrát vyšli, oni, tenkrát…
i my, teď?
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Je čas. My. Teď. Pojďme. Požehnané Velikonoce, požehnaný čas, a – mimochodem –
blahopřeji k narozeninám!
Váš P. Jan
P.S. Prý je to s církví jako s bicyklem, píše
P. Christian… a má pravdu, vřele Vám doporučuji přečíst si jeho stať na našem webu
(https://bit.ly/2TXKiFJ)!

Ze zasedání Pastorační rady
Na zasedání 25. 3. jsme jednali o řadě bodů
a témat. Zápis ze zasedání je vám k dispozici na kostelním webu. Zde se proto zmíním
v krátkosti jen o některých bodech.
Na přání vedení duchovní správy byl
představen návrh a 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.
Diskutovali jsme o tom, jak ještě více
a lépe zapojit členy korejské komunity do
dění v našem společenství. A to i přes velkou jazykovou bariéru. Rádi bychom vás naučili korejsky „Bohu díky“, abychom mohli
odpovědět na druhé čtení v korejštině. Těšíme se na to, že nám po sv. přijímáni naši
bratři a sestry zazpívají jejich kostelní píseň.

Zejména bychom ale chtěli zapojit i jejich
děti; ty, které mluví česky, by mohly chodit
na náboženství, ministrovat. Určitě si na toto téma s nimi popovídáme. Styčnou osobou
pro korejskou komunitu byl jmenován
Vít Grec.
Rádi bychom také rozšířili okruh lidí,
kteří se podílejí na nejrůznějších službách
v kostele. Ať už se jedná o lektory a lektorky,
zpěváky a zpěvačky, květinářky či květináře
nebo dopisovatele Vojtíka, ale i ministrantky
a ministranty – žádná z těchto služeb není
výsadou nějakého elitního klubu. Velmi srdečné vás proto ke službám ve společenství
zveme. Přihlásit se můžete kterémukoliv členovi pastorační rady, rádi vás nasměrujeme
k organizátorům služeb.
Probírali jsme i možnosti ekumenické
spolupráce s farním sborem CČE v Bubenči
nebo navázání bližších vztahů s farností
u sv. Matěje. Prvním krokem by mohl být
společný výlet s evangelíky v červnu nebo
v září spojený s ekumenickou bohoslužbou.
S farností sv. Matěje chystáme adventní obnovu.
Na postní dobu 2020 připravujeme víkendovou duchovní obnovu v Kostelním Vydří. Poznamenejte si termín 6.-8. března 2020.
zapsal Vít Grec

ky, které ve společné diskuzi zazněly. Jednalo
se o téma farnosti, co nám farnost může dát
a co farnosti můžeme dát my sami. Bavili
jsme se, zda máme stálou farnost, do které
chodíme, nebo zda stále hledáme farnost,
kde bychom se cítili „být doma“. To nás vedlo k otázce, jaká očekávání od farnosti máme, ať už v ní jsme, nebo ji stále hledáme. Jaká by podle nás farnost měla být a k čemu
je dobré být součástí nějaké farnosti. Zazněl
názor, že by farnost měla být živá a otevřená – otevřená novým lidem, ale i novým
službám a novým darům, které noví lidé mohou farnosti nabídnout. Své dary můžeme
nabídnout nejen širší společnosti, ale právě
i farnosti. Díky životu ve farnosti můžeme
mimo jiné posouvat svou víru dál, společně
se modlit a prosit ostatní za modlitby.
Jak ale najít své místo ve farnosti? Jak
najít službu, kterou můžu přispět k chodu
farnosti? Jakým způsobem nabídnout svůj
dar? Shodli jsme se, že každý bez ohledu na
věk si ve farnosti může najít své místo a nabídnout nějakou službu, a tak zužitkovat
dar, který od Boha dostal– ať už je to tichá
modlitba za ostatní farníky, či například organizování aktivit nejen v kostele. Sdíleli
jsme naše zkušenosti z pohledů farníků, ale
i z pohledů „hledačů“. A tak se ptáme
i vás – jaká by farnost podle vás měla být?
Jaká očekávání od farnosti máte vy? A našli
jste si místo v ní?
Já, farnost a mé místo v ní
Všechny vás zdravíme ze společenství vysoI na základě tohoto tématu bych mezi
koškoláků. Chtěli bychom se s vámi podělit nás chtěla pozvat všechny mladé, studenty
o téma, kterým jsme se na jednom z našich vysokých škol, nejen z naší farnosti, kteří
posledních setkáních zabývali, a o myšlen- hledají nějaké stálé společenství, nebo mož-
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nost díky společné diskuzi a společnému
sdílení prohloubit svou víru a dozvědět se více o tématech spojené s vírou. Scházíme se
každou neděli v 19 hodin v našem kostele,
v kostele svatého Vojtěcha.
Přejeme vám všem požehnaný zbytek
postní doby, a hlavně požehnané Velikonoce.
Za společenství vysokoškoláků
Anička Krátká

je objektivní sdělení a co dojmy, které by spíš
v programu o takto citlivém tématu mohly
uškodit? Pod povrchem praktických věcí, vizuálního doprovodu a shánění rekvizit myslím běžela spousta podstatných otázek užitečných hlavně pro nás samotné. Jsem moc
vděčný otci Janovi, že do příprav vložil velké
množství svého času a energie a pomohl
nám program praktickými zkušenostmi
a vlídnou radou dotáhnout do finální podoby. Věřím, že program, který stojí před nelehkým cílem shrnout do jedné vyučovací
hodiny strhující události pašijového týdne
a jejich přesah do dějin celého stvoření, bude podobným obohacením pro nás moderující i pro návštěvy ze škol.
Letošní postní duchovní obnovu provázelo Podobenství o milosrdném otci. Četli
jsme ho i o čtvrté neděli postní před první
školní návštěvou. Na jedné straně podobenství stojí marnotratný syn, na druhé jeho
„hodný“ bratr. První z nich se tradičně vykresluje jako nezodpovědný a lehkomyslný.
V jednom zamyšlení od otce Michala kdysi
zaznělo, že jako mladší bratr ale možná neměl v rodinném hospodářství žádnou perspektivu, protože to dědil prvorozený. Sebral
tedy svůj podíl a pokusil se chod věcí nějak
aktivně změnit. To, že chyboval a ztroskotal,
je věc druhá. Ale pokusil se, riskoval. Starší
z bratrů je proti tomu obraz pasivity. Rozhořčení v posledku nad tím, že já jsem se
o nic ani nepokusil. Obraz rozhodně ne nepodobný Podobenství o svěřených hřivnách.
Pán chválí ty, kteří jsou ochotni pro něj riskovat. Hra na jistotu ho nezajímá.

O programech pro školy a
(nejen) postním riskování
Letošní postní doba se pro skupinu dobrovolníků z našeho společenství nesla ve znamení příprav velikonočního programu pro
školy. I když pro školy… Po adventních programech jsme se shodli, že největší odměnou pro všechny zúčastněné byly chvíle, kdy
jsme se společně se školáky mohli ponořit do
tajemství příchodu malého Ježíška do Betlémských jeslí. Navíc děti zákonitě vytušily,
že ten příběh má pokračování, a přišly s dotazy směřující k Velikonocům. To je ovšem
tajemství o mnoho silnější a už jenom přípravy programu nutně vtáhly člověka do velmi zásadních úvah. Jak zformulovat to, co
je z celé radostné zvěsti o Zmrtvýchvstání to
nejpodstatnější? Jak obsáhnout v krátkém
čase obrovské množství souvislostí a symbolů? Nezapadne nakonec hlavní sdělení pod
nános reálií? Nebude naopak informací z reálného světa málo a nesklouzne příběh tím
pádem do roviny bájí a pohádek? Kde končí
poctivá příprava a spolehnutí se na Boží vedení a kde začíná strach z nepochopení? Co
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Tak děkuji všem, kteří jste riskli ztrátu
mnoha volných večerů a části dovolené. Díky všem v našem společenství, kteří dávají
v sázku své pohodlí, možná nepochopení
okolí a další nepříjemnosti a hlásí se do služeb pro společenství. Snad nám tento druh
hazardu dále pokvete a jednou bude přičtený k dobru.
Vojtěch Jirsa

ní a po Letnicích první svaté přijímání. Držme všem palce a místo v našich modlitbách.
Katka Janečková

Misijní koláč 2019
Pokračujeme v úspěšné tradici pomoci druhým. Loni v zimě jsme částkou 15 576 Kč
podpořili organizaci Siriri, která podporuje
vzdělávání v jedné z nejchudších zemí světa – Středoafrické republice. Do Afriky tehdy doletěly nejenom vybrané peníze, ale
i dejvické perníčky. Ty, které napekly a originálně zabalily naše Indiánky. První kardinál ze Středoafrické republiky je pak s chutí snědl.
Letos výtěžek misijního koláče věnujeme
takřka
domácí
organizaci
Bodaj
(www.bodaj.com), jejíž čeští dobrovolníci se
starají o děti z dětského domova ve Vilša-

Letošní prvokomunikanti
V letošním roce se u nás v kostele připravuje celkem patnáct dětí. Stav je letos nakloněn
na stranu chlapců – těch je devět a šest děvčat. Velice mne potěšilo, že několik dětí je
přespolních, neboť rodiče si přáli, aby na
tento důležitý krok víry, byly připraveny právě u nás. Všechny jsou moc šikovné a zvídavé. Čeká je do Velikonoc první svátost smíře-
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nech na Ukrajině (dříve Podkarpatské Rusi).
V současné době všemožně podporují fyzioterapeutku, která se tamním dětem věnuje
a naše peníze jim pomohou.
Bodaj znamená „Kéž by“, tak kéž
bychom byli s Misijním koláčem letos stejně
úspěšní jako loni! Misijní koláč pořádáme
28. 4. po mši od cca. 10.30. Průběh jako obvykle – napéct, zabalit, donést, nakoupit!
Za organizační výbor
Hanka Rakovská

c. vystoupení psychiatra MUDr. Radkina
Honzáka, které se bude konat, pokud
Tomáš Holub nebude moci. Každopádně
neuskuteční-li se tato vystoupení na jaře,
proběhnou na podzim roku 2019.

Na nové ozvučení kostela
můžete přispět i vy
Pastorační rada schválila pořízení nového
ozvučení kostela. K tomuto rozhodnutí nás
vedla skutečnost, že stávající zařízení je zastaralé technicky i morálně, a v podstatě už
dožívá. Všichni, kdo někdy absolvovali bohoslužbu v bočních lodích nebo nahoře na
ochoze, jistě potvrdí, že kvalita a síla zvuku
šířeného ze „školních reproduktorů“ neumožňuje soustředěně sledovat dění. Nové
zařízení by mělo být do té míry flexibilní, aby
umožňovalo nazvučit celý prostor kostela
vcelku nebo selektivně, a aby bylo možno zařízení nastavit ideálně z jednoho místa bez
nutnosti docházet do zvukové kabiny. Zařízení bude sloužit jak potřebám duchovní
správy, tak pastoračního střediska.
O spolufinancování arcibiskupstvím bude
jednáno. Protože nabídková cena zařízení činí téměř čtvrt milionu, dovolujeme si vás
tímto požádat o příspěvek v jakékoliv výši.
Ten může být zaslán na jeden z účtů duchovní správy pod variabilním symbolem
1919. Čísla účtů jsou 331341061/0100
a 2104169619/2700.

ČKA Praha 6 informuje

Dne 11. února 2019 proběhlo zasedání výboru místní skupiny České křesťanské akademie Praha 6 (zasedání se pravidelně konají dvakrát do roka), aby připravil program
na letní semestr akademického roku 2018/
2019. Zúčastnili se ho: Vladimír Albrecht,
Eva Jelínková, František Kopecký, Jan Kotas, Hynek Krátký, Pravomil Novák, Vladimír Petkevič, Václav Peřich, Vladimír Roskovec, Laura Šímová.
Nejbližší program pobočky vypadá takto:
pondělí 15. 4. 2019 – Mgr. Vojtěch Witzany, Ph.D.: Stvořil vesmír Bůh nebo fyzika?
Dále je v plánu:
a. promítání
dokumentárního
filmu
Pasažéři v kinu Světozor. Datum bude
ještě upřesněno (akci zajišťuje Adam
Rakovský);
b. vystoupení plzeňského biskupa Tomáše
Holuba, jenž promluví o vatikánské
synodě o mládeži (konala se v říjnu Bůh je mladý,
2018). Plánuje se na některé květnové tak vidí, cítí, žije a svědčí o Bohu jeden z bezesporu nejmladistvějších seniorů na téhle
pondělí, dosud neupřesněno;
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planetě – papež František. Jako patron, jehož jméno si zvolil, nabízí jednu „revoluci“
za druhou. Toto slovo má na první pohled
u většiny z nás přídech brutality. Ne však
u Františka – ten nabízí, jako lék na poněkud vykolejený – zmatečný současný svět,
svou „revoluci něhy“, uskutečnitelnou pouze tehdy, nebudeme-li už dále prohlubovat
propast mezi generací mladých a dříve narozených, ale naopak budeme „stavět mosty“ – a to prosím není žádná otřepaná fráze.
Za reflexi synody „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, konané v říjnu 2018 ve Vatikánu, lze považovat jeho rozhovor s i věkem
mladým italským novinářem Thomasem Leoncinim, jehož knižní podoba je nazvána
„Bůh je mladý“. Obrací se na všechny mladé
bez rozdílu věřící – nevěřící, v nich vidí šanci a naději do budoucna. Otevřeně, s laskavostí a zároveň s důrazem se nevyhýbá žádnému ze závažných problémů současnosti,
od věcí veřejných, až po ty nejsoukromější.
Jedině překonáním nevšímavé lenosti a z ní
plynoucí netečnosti k tomu, co se děje „vedle mne, za humny, neřku-li na druhé straně
zeměkoule…“ lze pokročit o kousek dál.
Jsme přeci zodpovědní za svět, který nám byl
svěřen; a tato odpovědnost, správně pochopená, není zátěží, ale radostí – jistou „spoluprací“ se Stvořitelem. Takovýto závěr je ještě podtržen Františkovým osobním přihlášením se k životní potřebě humoru, například
poukazem na G. K. Chestertona, či citací
známé modlitby svatého Tomáše Mora. (Což
mně osobně udělalo velkou radost ještě navíc).

Bůh je „mladý“, Papež František (rozhovor s Thomasem Leoncinim), v překladu
Heleny Tůmové vydal DOBROVSKÝ s.r.o.
v edici Knihy Omega, 2018.
Irena Brožová

Co mohu nabídnout
Doba postní je obecně vnímána jako doba
odříkání a dávání. Vtírá se tedy otázka, co si
odpírat a co dávat? Odpověď na tuto otázku bývá, povětšinou, dosti znepokojivá. Docházíme k tomu, že bychom sice rádi něco
nabídli, ale nevíme co. A když už nás něco
napadne, zahodíme to s tím, že o to přeci
nikdo nemůže mít zájem. Na mysli mám především dvě komodity nám nejdražší, a to čas
a zkušenost.
Nabídnutí času je aktivita dosti vyčerpávající, bolestná, s nejistým výhledem na plody vloženého úsilí. Nabídnutí pak ze zkušenosti bývá, nejste-li v dané problematice dostatečně znalí, často trapné a leckdy
zostuzující. Proč je tedy nabízet?
Protože za to stojí. V naších očích se naše „nepatrné“ zážitky z křesťanského života
mohou zdát nepodstatné a nedůležité, ale
řekněte sami, kolikráte jste byli osloveni příběhy jiných, jež vás posunuly ve vašem životě o kus blíž k Bohu? A kde byste byli bez
oněch, kteří s vámi právě svůj čas a zkušenost sdíleli?
K této příležitosti začíná u nás periodické měsíční večerní setkání „Napříč generacemi“, kde se můžeme vzájemně poznávat
a obohacovat. Zváni jsou všichni věřící, bez
ohledu na věk, kterým nevadí se o své víře
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sdílet, a kteří by si rádi vyslechli zkušenosti
jiných.
První setkání proběhne 29. dubna
v 19 hodin večer v kostele sv. Vojtěcha. Večer budou moderovat J. Vopařil a V. Petkevič.

Jak řekl Sokrates, vím, že nic nevím…
pojďme si tedy tímto naším „nevěděním“ pomáhat.
Jáchym Vopařil

...

Z programu Pastoračního střediska
3. duben 9.30 Setkání maminek s dětmi
6. duben 14.00 Kurz lektorů
10. duben 9.30 Akademie nejen pro seniory
Postní duchovní obnova s P. Jiřím Nelibou. Možnost svátosti smíření,
duchovního rozhovoru, ztišení. Zakončení v 11 hodin mší svatou.
13. duben 9.00 Jak zpracovat křesťansky rozvod. P. Aleš Opatrný a hosté.
17. duben 9.30 Setkání maminek s dětmi
25. duben 19.30 Večer chval – M. Koch
26. duben 20.00 Modlitba Taizé
29. duben 19.00 Setkání Napříč generacemi
1. květen 09.30 Setkání maminek s dětmi
15. květen 09.30 Akademie nejen pro seniory
Malý výlet do kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Sraz
v 9.30 před vstupem do areálu.
15. květen 09.30 Setkání maminek s dětmi
17. květen 20.00 Modlitba Taizé
23. květen 19.30 Modlitba chval
5. červen 09.30 Setkání maminek s dětmi
12. červen 09.30 Akademie nejen pro seniory
Téma: Jak vzdorovat lži ve sdělovacích prostředcích. Beseda
s moderátorem České televize Tomášem Šponarem.
19. červen 09.30 Setkání maminek s dětmi
20. červen 19.30 Modlitba chval
21. červen 20.00 Modlitba Taizé
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Velikonoce u svatého Vojtěcha
Květná neděle
středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

14.
17.
18.
19.
20.

4.
4.
4.
4.
4.

Sl. Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí velikonoční

21. 4.
22. 4.

9.30
17.30
19.30
15.00
9.00
20.30
9.30
9.30

mše sv. s průvodem a zpěvem pašijí
mše sv. s udílením svátosti nemocných
mše sv. na památku Večeře Páně
velkopáteční obřady
modlitba se čtením a ranní chvály
Velikonoční vigilie
mše sv., na závěr žehnání pokrmů
mše sv.

Příležitosti ke svátost smíření
pondělí
pondělí
středa
pondělí
středa
sobota

8.
8.
10.
15.
17.
20.

4.
16.00
4.
od 18.00
4.
od 18.00
4.
od 18.00
4.
od 18.00
4. 10.00–12.00

pro děti do 10 let
pro mládež (také ev. pro dospělé)
pro dospělé
pro dospělé
pro dospělé
pro dospělé (Bílá sobota)
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