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Zápis č. 5 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 23.9.2019 
 

Přítomni:  P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička, Irena Brožová, Marie Kubíková, Hana 

Rakovská, Andrea Vyskočilová, Petr Buriánek, Vít Grec, Vojtěch Jirsa, Hynek 

Krátký, Kryštof Verner,  

Omluven:  jáhen Martin Opatrný, Ivana Vopařilová, Jáchym Vopařil, Kateřina Janečková, 

Zapsal: Vít Grec 

na pořadu jednání byly následující body:  

 

1. Úvodní slovo P. Jana Kotase – zasedání se podle navrhovaného programu bude odehrávat ve 

třech rovinách: praktické – pastorační program, krátkodobé – co musíme udělat v dohledné 

době a dlouhodobé – koncepční. V souladu s dříve dohodnutým postupem bude o výsledku 

jednání společenství informováno kromě zápisu i ústně v neděli 29.9. na konci mše. Pověřen 

V. Grec 

2. Stručné informace o bodech z minulého zasedání 

• Křtitelnice – P. Jan informoval o pochybnostech autorky původního návrhu (bílý monoblok 

se skleněnou mísou) o jeho vhodnosti pro použití v hlavní lodi kostela. Její představa se 

posunula spíše ke kovářskému zpracování podstavce. A. Vyskočilová a H. Rakovská nabídly 

zprostředkování kontaktu na umělecké kováře. H. Krátký a V. Jirsa k této situaci vznesli 

připomínky – jedná se o změnu poměrně zásadní. Bylo by vhodné oslovit i jiné autory. Je za 

těchto podmínek realizace vůbec nutná? P. Kotas zdůraznil, že místo křtu má a mělo by být 

důstojné, proto realizaci podporuje. Bylo dojednáno: informovat A. Zavadilovou, že se projekt 

pozastavuje a vyhlásit (ohlášky, web, Vojtík) záměr přijmout více návrhů. Svolat schůzku 

zájemců po některé mši – koordinují A. Vyskočilová a V. Jirsa. 

• Ozvučení kostela, číslo účtu, informace pro farníky – P. Jan 

O sbírce je nízké povědomí, přesto vybrána více než polovina částky. Je zapotřebí lepší 

informovanost. Také nabídka má omezenou platnost. Příspěvek AP na pořízení zatím nebyl 

projednán, z předchozích jednání ale vyplývá, že nemůžeme mnoho očekávat. Za nejlepší 

řešení pokládáme pořídit si zařízení vlastním nákladem. V. Grec s P. Šoltysem po nedělní mši, 

ideálně 6.10.- seznámí společenství se stavem sbírky a možnými termíny realizace a vyzvou 

další donory, aby se akce mohla uskutečnit. Tato i předchozí akce vyvolává potřebu 

ekonomické strategie farnosti.  

• Ekumena – setkání, výlet a další a společné aktivity – P. Jan 

P. Jan se sešel s P. Rumlem a M. Trgalovou faráři sboru ČCE a dohodli se na několika 

možných společných akcích:  

-leden 2020 – týden ekumenických modliteb – společná modlitba s farností sv. Gotharda, 

případně u sv. Vojtěcha, 

-29. 3. 2020 – neděle, po bohoslužbě společný oběd, následoval by výlet na Vyšehrad, program 

pro děti, prohlídka baziliky, kostela Stětí sv. Jana Křtitele, společná modlitba. H. Krátký 

provede výklad k historii Vyšehradu a celu akci za nás bude koordinovat.  

-jednou za měsíc setkávání farářů, možné je připojení se k modlitbě Taizé ve sv. Vojtěchu. 

Nutno zaslat termíny a pozvání i členům sboru, taktéž informovat o pozvání ČCE u nás na 

webu a ve Vojtíku – zařídí V. Grec 

- Společný ples bude 25.1.2020 v Masarykově koleji. Bratři z ČCE nabídli zajistit předtančení 

brazilské karnevalové samby v originálním provedení. Nabídka byla akceptována.  

• Vánoce, program pro děti P. Jan, V. Jirsa – bude pokračovat i letos. Pozvání budou rozšířena 

i na školy ve vzdáleném okolí a budou předána ředitelům osobně V. Jirsou a P. Janem. Pěkné 
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by bylo dát pozvání na „firemním“ papíře sv. Vojtěcha. Návrh vizuálu – loga poptá A. 

Vyskočilová u Františky Iblové – studentky grafického designu.  Pro realizaci programu 

pozveme k účasti v týmu další zájemce, potřebujeme je. Celý nebo část programu uděláme i 

pro děti od sv. Vojtěcha buď místo některé hodiny náboženství nebo jako součást 

Štědrovečerní dětské bohoslužby.  

• Kurz Alfa pro mládež – P. Christian – proběhl první večer. Účastní se asi 30 mladých. Tým 

cca 10 lidí ze společenství středo- a vysokoškoláků vede Jáchym Vopařil. Večeře obstarává 

Ivana Vopařilová a Ivana Zastávková. Začíná se společnou večeří, úvodní katecheze jsou 

prezentovány formou videa – pro mladé nejlepší forma. Poté následuje práce ve skupinkách. 

Farnost program (večeře) finančně podpoří. Dáme možnost přispět i farníkům. Bylo by pěkné 

informovat o kurzu a jeho atmosféře formou fotografií na obnovené nástěnce v kostele. Vezme 

si na starost H. Rakovská s pomocníky. Tato nástěnka má sloužit i ke komunikaci dalších akcí 

našeho společenství -umístění v levé boční lodi. 

• Zbudování důstojného prostoru pro zpovídání – P. Christian. Současný stav je 

nevyhovující jak pro kněze, tak pro penitenty. Navíc v době zpovědí zůstává celý kostel 

přístupný bez dozoru. Duchovní správa oslovila architekta J. Zavadila, který přislíbil do konce 

roku 2019 podat návrh, který bude zohledňovat parametry pro vhodné místo ke zpovědi 

(zvuková izolace, dobrá dostupnost - pro handicapované a starší bratry a sestry, intimitu a 

zároveň "bezpečí" takového prostoru). K podání alternativních návrhů vyzveme i další 

architekty/ projektanty. Předložené návrhy budou posouzeny pracovní skupinou. Zodpovídá:  

V. Jirsa.  

V rámci diskuze k tomuto bodu jsme se opět dostali k principiálním úvahám o koncepci, kdy 

řešení zpovědní místnosti je součástí širšího problému a zda je vhodné řešit jednotlivosti 

(kaple, křtitelnice, zpovědnice) nebo celek. Znovu jsme konstatovali, že AP nemá zájem do 

kostela sv. Vojtěcha investovat, protože nemá jasný záměr, co chce podniknout s celým 

komplexem semináře. V. Jirsa nabízí jednat se stavebním odborem AP o našich plánech a 

záměrech. Rozhodli jsem se navázat na již odvedenou práci pracovní skupiny při předchozí 

pastorační radě. Její schůzku s duchovní správou svolá V. Jirsa. Projedná mj. potřebu 

vybudovat zpovědní místnost co nejrychleji a k tomu potřebné kroky.  Dalším krokem bude 

jednání s generálním vikářem o perspektivě pastorace v Dejvicích a u sv. Vojtěcha. Jakákoliv 

fyzická proměna kostela musí být zastřešena aktivitou duchovní proměny farnosti započatou 

studijním dnem pastorační rady v červnu.  

3. Dlouhodobější finanční zabezpečení činnosti společenství u sv. Vojtěcha 

Pokračování v diskusi, viz záznam z posledního zasedání pastorační rady a další přílohy. 25.9. 

u sv. Vojtěch proběhne setkání zástupců farností se zástupci arcibiskupství k ekonomické 

budoucnosti diecéze. Za nás se zúčastní P. Jan, jáhen Martin a V. Jirsa. Již teď je známo že v 

provozních nákladech včetně pastorace je arcibiskupství ve ztrátě a že budou farnosti vyzvány 

k finanční spoluúčasti na zajištění chodu, platů -např. pastoračních asistentů. O podrobnostech 

z tohoto setkání budeme vhodnou formou informovat. Ekonomická vize arcidiecéze bude 

muset být reflektována i u nás. Z toho vyplývá potřeba fundované ekonomické rady farnosti. 

Mandát předchozí (M. Opatrný, H. Krátký, P. Novák) již vypršel a duchovní správa by měla 
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přemýšlet o jejím brzkém obnovení – úkol pro P. Jana. Rada by měla vypracovat ekonomickou 

koncepci, vyčíslit náklady na mzdy, definovat rezervní fond, jmenovitě také výši kontribuce 

členů společenství. Je potřeba pracovat v déle dobém výhledu, nikoliv jako doposud v režimu 

ad hoc sanace jednotlivých potřeb. Církev není bohatá, je potřeba budovat systém solidarity. 

Není hanba dávat, stejně jako není hanba požádat o příspěvek.  

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

V procesu je potřeba pokračovat a navázat na studijní den 2. června. P. Jan vytknul jako první 

důležité téma – Jak naplnit neděli. K tomu se sejdeme na dalším studijním odpoledni. K. 

Verner rozešle členům Doodle dotazník s návrhy termínů.  

V. Jirsa navrhl, abychom se jako početné společenství angažovali i pomocí druhým vně našich 

zdí, např. nějakou brigádou, ekologickou aktivitou, např. výsadbou stromů. Dohodli jsme se, 

že výbornou příležitostí by byla pomoc při stavbě kláštera karmelitek v Drastech u Prahy. 

Brigády jsou každou sobotu. Navrhujeme zúčastnit se výsadby stromů a keřů v nově 

vznikajícím lesoparku při klášteře v sobotu 9. listopadu. Akci včas ohlásíme a zpropagujeme 

(web, Vojtík, ohlášky)  

 

5. Program společenství na podzim 2019, případně i jaro 2020 – P. Jan 

20.10. je misijní neděle. Hana Rakovská opět zorganizuje benefiční akci misijní koláč. 

 

Z podnětu mladých chceme uspořádat Adventní umělecké setkání (kurátorem akce je K. 

Verner) – na programu bude malý koncert (Vernerovi) a poté vernisáž výstavy uměleckých 

děl, která by měla být na prodej.  Poté proběhne agapé. Pokud by díla mohla být vystavena 

během adventu, je ideálním termínem neděle 8.12. případně 1.12. Volný termín prověří 

s pastoračním střediskem Kryštof.  

 

V sobotu 14.12. bude u nás adventní duchovní obnova s obvyklým programem, zakončená mší 

svatou.  

 

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

K tomuto tématu P. Jan navrhl, abychom občas pozvali lidi podílející se na jakýchkoliv 

službách ve společenství k přátelskému setkání, abychom jim mohli poděkovat za práci. 

Bližší termín nebyl zatím stanoven.  

 

7. Různé: 

Chceme obnovit tradici Tříkrálové sbírky. Po odstoupivší Ivaně Vopařilové se organizace ujala 

Andrea Vyskočilová. Výzva k pomoci s organizací a koledováním bude opakovaně 

zveřejněna. Jako první krok je potřeba účast zaregistrovat v Charitě.  

 

Příští zasedání bude ve středu 23.10.v 19 hodin v kostele.  

 

 

Zápis schvaluji: P. Jan Kotas v.r. 


