
Zápis č. 4 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 20. 5. 2019 
 

Přítomni:  P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička, Irena Brožová, Kateřina Janečková, Marie 

Kubíková, Hana Rakovská, Ivana Vopařilová, Andrea Vyskočilová, Petr Buriánek, 

Vít Grec, Vojtěch Jirsa, Hynek Krátký, Kryštof Verner, Jáchym Vopařil  

Omluven:  Martin Opatrný 

Zapsal:  Vít Grec 

 

na pořadu jednání byly následující body:  

 

1. Zasedání zahájil modlitbou a úvodním slovem P. Jana Kotas. P. Buriánek shrnul základní 

pravidla pro vedení schůze rady a vytváření zápisu.  

2. Stručné informace o bodech z minulého zasedání 

- Křtitelnice – P. Jan informoval o nutné změně provedení. Původně navrhované 

uchycení skleněné mísy by přišlo příliš draho.  

- Korejská komunita – P. Jan informoval o schůzce s jejich zástupci. Nabídnul jim 

zapojení jejich česky mluvících dětí do výuky náboženství, případně i do přípravy na 

svátosti-bude-li zájem. Jejich zpěv při mši sv. rádi zopakují, pravidelnost takového 

vystoupení by závisela na ochotě pravidelně nacvičovat.  Rádi zopakují i farní 

kavárnu, pokud vytvoříme prostor, tak i s programem představujícím některé aspekty 

jejich kultury a života. V. Grec doplnil jejich zájem o informace z ohlášek a nabídl jim 

je zprostředkovávat v angličtině. Pořizování stručných souhrnů kázání v angličtině 

jsme po diskusi vyhodnotili jako těžko realizovatelné. V. Grec získá fonetický přepis 

odpovědi Bohu díky po druhém čtení v korejštině. Odpověď nacvičíme.    

- Dětská loď, výlet s dětmi – M. Kubíková, K. Janečková – konstatováno, že vzhledem 

k velmi slabému ozvučení, které neumožňuje koncentrovaně sledovat průběh mše sv., 

je vlastně kázeň v dětské lodi maximem možného. Lze očekávat zlepšení po instalaci 

nového ozvučení.  

Výlet rodin s dětmi je plánován na neděli 9.6. Sraz po mši a odjezd na Levý Hradec, 

kde piknik, prohlídka kostela, hry atd. Všichni jsou srdečně zváni.   

- Ozvučení kostela, číslo účtu, informace pro farníky – čísla účtu pro příspěvky na 

pořízení zvukové aparatury byla zveřejněna v minulém Vojtíku. P. Jan připraví text na 

vývěsku v kostele, zároveň bude umístěno na web (K. Verner) a bude vyhlášeno 

v ohláškách 2.6. - při farní kavárně  pak bude obšírněji zdůvodněno.  

- Ekumena – setkání, výlet (září) – P. Jan informoval, že plánované setkání s farářem P. 

Rumlem neproběhlo, tedy nemohl být napevno domluven podzimní  termín a program 

společné pouti. Další komplikací je rozsáhlá rekonstrukce kostela a komplexu kláštera 

v Sázavě. P. Jan kontaktuje P. Rumla, aby domluvili termín. V případě nedohody by 

se výlet odsunul na jaro či září příštího roku.  Obecně jsme konstatovali, že pro 

pořádání podobných akcí je nejvhodnější vhodný podzimní termín- září, před 

začátkem akademického roku.  



- Postní doba 2020, Kostelní Vydří – I. Vopařilová- zamluven termín 6. - 8. 3. 2020, 

celá kapacita kláštera, cena za pobyt a osobu 1000 Kč. Nutno již nyní ohlásit, aby si 

lidi naplánovali volno. Bude zveřejněno i v příštím Vojtíku 16. 6. 

- Velikonoce, program pro děti – reflexe, pokračování – V. Jirsa obsáhle informoval o 

velkém zájmu škol z blízkého i dalekého okolí. Zúčastnilo se 12 tříd. Program velmi 

kladně hodnocen i pedagogy jak po obsahové, tak organizační stránce. Z několika škol 

obdrženo i písemné hodnocení od dětí. Děti prokázaly velmi dobré znalosti a velmi 

dobře na organizátory zapůsobilo, že děti z věřících rodin se na rozdíl od předchozích 

generací nebojí o víře mluvit. Program byl přínosem i pro organizační tým. Budeme 

hledat vhodnou formu, jak vánoční a velikonoční program zpřístupnit i dětem 

z našeho společenství. Rovněž bychom mohli dramaturgii programu nabídnout 

k realizaci i dalším farnostem. V. Jirsa svolá realizační tým k reflexi proběhlého 

programu a k prodiskutování výše uvedených dalších kroků. Též připraví výběr 

nejhezčích reakcí dětí ke zveřejnění ve Vojtíku a na webu.  

3. Směřování společenství (identita, vize) – P. Christian, P. Jan  

- Studijní den pastorační rady bude v neděli 2. 6. odpoledne. Začneme po farní kavárně 

obědem v semináři (zajistí P. Jan). Souhrn pastoračního plánu minulé rady a výstupů 

z tehdy provedené SWOT analýzy a inventuru činností a aktivit připraví V. Jirsa, - cca 

8 minut - materiály dodá V. Grec.  

- Dalším bodem programu budou osmiminutové referáty k jednotlivým kapitolám knihy 

J. Mallona Proměna farnosti se zaměřením na klíčové body relevantní pro sv. 

Vojtěcha v roce 2019.  

- V následující diskusi nad formou a obsahem studijního dne zazněly mimo jiné i 

následující otázky a komentáře, kterými se chceme zabývat. Proč chodím do sv. 

Vojtěcha? Proč tu lidé zůstávají? Co je cílem našeho společenství- přitáhnout další lidí 

zvenčí? Jak lidi zvenčí zachytit, třeba po kurzu Alfa nebo katechumeny? Jsme vlastně 

ještě mladá (jednu generaci) farnost a teprve začínáme žít životem farnosti: křty, 

začínáme chodit i na pohřby, ale jen ojediněle svatba.  

 

4. Dlouhodobější finanční zabezpečení činnosti společenství u sv. Vojtěcha 

- Jsme společenství velkých možností, významný prvek pastorace v Praze 6, ale sami 

nemáme „Domus Ecclesiae“ – jsme tu v kostele v nájmu. V. Jirsa navázal na dopis 

zaslaný členům rady před zasedáním s apelem na nutnost neuspokojivou situaci řešit, 

ne jen vyčkávat na rozhodnutí třetích stran a osob.  

- Kostel v současném stavu je časovaná bomba; vzhledem ke stáří zařízení a interiéru 

dříve než později nastane nutnost věci opravovat, když ne dramaticky změnit. O tom 

je nutné s majitelem objektu jednat včas, a to s nutnou dávkou sebevědomí založenou 

na tom, co tu pro společenství a Prahu 6 děláme.  

- Analýza stavu a potřeb i ohledem na zajištění duchovního programu existuje 

z dřívějška. Je nutno ji jen zaktualizovat a použít jako podklad pro jednání s AP. 

- Sdělení P. Jana: Diecéze do budoucna počítá s tím, že farnosti se budou významně 

spolupodílet na nesení nákladů pastorační činnosti, včetně financování lidských a 

materiálních zdrojů.  



- Měli bychom si tedy vytvořit fondy dedikované pro jednotlivé oblasti činností. 

K tomu je nutno stanovit optimální finanční příspěvek  na hlavu za týden/měsíc a 

tento srozumitelnou formou a se zdůvodněním komunikovat členům společenství  

 

5. Vzájemná pomoc v rámci společenství, možnosti, informování – P. Jan 

Diskuse o potřebách a možnostech vzájemné pomoci (např. dovoz do kostela, apod.) – 

nutno jasně určit kontaktní osoby pro jednotlivé služby a komunikační místa/kanály.  Jako 

další krok vytvořit network vzájemné pomoci, tak aby v případě potřeby tato potřeba byla 

vhodně komunikována a mohla být nasycena. Ideální platforma pro zapojení většího 

počtu osob do aktivního života farnosti.  

 

6. Ministranti, Rytíři, Indinánky – P. Jan, K. Verner, J. Vopařil 

- Tyto aktivity procházejí jakousi krizí, vázne předávání role animátorů z generace na 

generaci, tyto aktivity trpí postupným vzdalováním se jejich vedení od společenství 

sv. Vojtěcha.  

- Je nutný jejich „restart“ a větší přiblížení ke kostelu. Jak rytíři, tak indiánky mohou 

být více provázáni s ministranty.  

- Kněží budou k novému školnímu roku jasně formulovat kompetence uvnitř skupiny 

ministrantů.  

- U ministrantů i ministrantek je důležité růst v úkolu služby u oltáře i do dospělosti. 

Ministrování není a nemá být doménou pouze dětí, je to celoživotní služba a poslání. 

Pozitivním příkladem pro ně můžou být dospělí ministranti, ideálně třeba i otec se 

synem nebo dcerou.  

- Možno zapojit i bohoslovce. 

 

7. Konec školního roku, prázdniny a září – P. Jan, P. Christian 

14. 6. skončí výuka náboženství a bohoslužby ve všední den 

16. 6. bude první svaté přijímání – po něm agapé pro děti a jejich rodiny 

16. 6. vyjde předprázdninový Vojtík- příspěvky zaslat do 9. 6. na adresu 

vojtík@morha.com  

Do prázdnin budou vyhlášeny termíny zpovídání pro děti a mládež 

 

Studijní den rady bude v neděli 2. 6. 2019 

 

Příští zasedání rady bude 23. 9. 2019 v 19:30  

 

 

Zápis schvaluji 

 

P. Jan Kotas 

mailto:vojtík@morha.com

