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Bratři a sestry,
po letním cestování se všichni zase po-

malu „slétáme“ ke svatému Vojtěchovi, aby
se rozeběhla další etapa našeho společného
života.

Není tentokrát vyznačena jen začátkem
a koncem nového školního roku, ale důle-
žitým posunem v životě naší místní církve:
Farnosti se od nynějška budou více spolu-
podílet na nesení nákladů svého života i ži-
vota diecéze. Otec arcibiskup spolu s gene-
rálním vikářem zahájili proces, který nebude
nikterak překotný, ale bude cíleně směřovat
k tomu, aby se společenství, která jsou toho
schopna, postavila na vlastní nohy a případ-
ně solidárně podpořila v diecézi dílo evange-
lia tam, kde zatím potřebuje podporu dru-
hých.

Nejde jen o rovinu finanční, ale přede-
vším o zodpovědné, tvůrčí, sebevědomé
a k misii obrácené křesťanské probuzení,
jak nás k němu znovu již pár let volá papež
František. Pán nás poslal žít teď a tady
a společně pracovat pro Boží království.
Zodpovědnost, radosti, starosti, naděje i tí-
ha tohoto povolání leží na našich bedrech. Je
mnoho věcí, které za nás do budoucna nikdo
neudělá – a proto se už teď začněme připra-
vovat na nový způsob života našeho spole-
čenství. Číslo Vojtíka, které právě otevíráte,

má k tomu mnoho co říci. Pojďme s Božím
požehnáním!

Váš P. Jan

Ze zasedání pastorační rady –
aneb zápas o vizi
Poslední schůze rady se nesla v duchu hle-
dání cesty, jak dál. Jak rozvíjet společenství
do budoucna, jak se starat nebo nestarat
o chátrající budovu, která nám ani nepatří.
Diskutovali jsme o tom, zda a do čeho inves-
tovat, jestli po kouskách anebo v celku. Jak
rozhodovat o tom, jak vybírat vhodná řeše-
ní konkrétních zadání. V neposlední řadě ta-
ké o tom, jak hospodaříme a na co budeme
nebo nebudeme mít peníze. Konkrétní bo-
dy zápisu zde rozebírat nebudu, ty si můžete
prostudovat na našem webu v sekci Svato-
vojtěšská rada. Chci se ale zmínit obecněji
o několika tématech.

„My a okolí“ by se mohla jmenovat jedna
kapitola našeho příběhu. Žijeme si tu celkem
spokojený život, v neděli se nás tu schází tři
sta a více a je nám spolu dobře. Máme i naše
Korejce a to je taky dobře. Jak ale můžeme
působit venku, za dveřmi kostela? Díky otci
Janovi se podařilo navázat doufejme novou
kvalitu vztahu s našimi evangelickými přáte-
li ze sboru v bubenečské Wintrově ulici. Prv-
ní vlaštovkou by mohl být příslib jejich fa-

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.



rářů, případně dalších členů sboru modlit se
s námi při pravidelných modlitbách Taizé.
Tradičně spolu pořádáme i ples – příští bu-
de 25. 1. 2020 – a na jaře připravujeme
společný výlet na Vyšehrad.

Další úspěšnou aktivitou směrem ven
jsou vánoční a velikonoční programy pro
školní děti. Letos budou zvát organizátoři
školy i z hodně dalekého okolí. Program bě-
ží díky nadšení dobrovolníků, kteří ho dělají
ve volném čase, případně si berou dovole-
nou. Program by se zajišťoval komfortněji,
kdyby se do týmu zapojili další lidé. Zveme
vás ke spolupráci, stále není pozdě. Program
koordinuje V. Jirsa.

Tématem nabývajícím na důležitosti je
vztah k životnímu prostředí. Některé diecé-
ze organizují brigády na obnovu svých lesů.
My jsme se rozhodli vám nabídnout akci
prospěšnou hned dvakrát. Sestry karmelitky
budují v Drastech u Zdib kousek za Prahou
svůj nový klášter. V podstatě každou sobotu
může každý, kdo chce, přijet pomoci. V so-
botu 9. 11. začne výsadba veřejnosti přístup-
ného lesoparku, se kterou bychom chtěli po-
moci i my (více informací najdete na
https://karmeldrasty.eu/brigady-2/).
Abychom mohli předem dát vědět s kolika
pomocníky mohou počítat, potřebovali
bychom, abyste se přihlásili na mailové adre-
se svvojtech.rada@gmail.com – uveďte po-
čet osob a na jak dlouho.

Chceme obnovit Tříkrálovou sbírku. Or-
ganizace se laskavě ujala Andrea Vyskočilo-
vá. Bude ale k sobě potřebovat organizátory

a koledníky. Prosím, nenechme ji v tom sa-
motnou!

„My sobě“ vyjadřuje náš vztah ke spole-
čenství jako skupině lidí. Zde vidíme veliký
nevyužitý potenciál zejména v zapojení se ví-
ce lidí do služeb společenství a dobrovol-
ných aktivit. I s pohledem do budoucna vidí-
me jako nezbytné a všestranně přínosné, aby
se aktivního dění v kostele účastnilo více li-
dí, kteří se nebojí přijmout zodpovědnost za
vedení týmu spolupracovníků v jim svěřené
aktivitě. Bohužel to zatím moc nevypadá na
to, že bychom si mohli dovolit placené za-
městnance duchovní správy.

„My a kostel“ je kapitola, která je asi nej-
bolavější. Fungujeme v socialisticky poja-
tém kulturním domě se všemi jeho neduhy
estetickými a technickými. „Barák“ stárne
a není náš. Přitom potřebujeme kapli se sva-
tostánkem, kde se ve všední den scházíme ke
slavení eucharistie; tu už jsme si vybudovali
a zaplatili. Rádi bychom měli křtitelnici, aby
bylo kde důstojně křtít děti, kterých utěšeně
přibývá. Naši kněží volají po důstojné zpo-
vědní místnosti dostupné pro všechny a bez
bariér. Podobných potřeb by se našla celá řa-
da – nemáme kde učit náboženství, nemá-
me klubovnu pro dětské aktivity a tak dále.
Je to ale správný způsob uvažování, neměli
bychom přemýšlet o kostele jako celku? Tato
stále se opakující otázka zdánlivě nemá od-
pověď. Snažíme se ji ale najít. I proto hledá-
me schopné spolupracovníky, vizionáře, lidi
nadané výtvarně či jinak esteticky. Budeme
vás stále častěji oslovovat s nápady, prosbou
o přiložení ruky k dílu. Také proto, aby
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všechna práce nebyla jen dílem „hrstky vy-
volených“.

„Na co máme“ souvisí s naší ekonomic-
kou situací dnes a zejména do budoucna.
Z ekonomického setkání s vedením arci-
diecéze, o kterém referujeme v samostat-
ném článku, víme, že bude hůř. Že v pod-
statě na co si vyděláme nebo vybereme, to
si budeme moci dovolit. To také znamená,
že každý z nás bude muset na chod našeho
společenství přispívat více. Kolik? To by mě-
la zanalyzovat fundovaná ekonomická rada,
do které hledáme schopné odborníky v eko-
nomii a financích. Přihlásit se můžete u otce
Jana nebo jáhna Martina.

A samozřejmě: jedná se o dílo na Božím
domě. Proto vás všechny prosíme, provázej-
te toto dílo svou modlitbou a kdo můžete,
přiložte ruku k dílu.

Vít Grec

Zpráva o hospodaření
arcidiecéze
Dne 23. září se u sv. Vojtěcha konalo setká-
ní zástupců vedení arcidiecéze se zastupci
farností na téma hospodářská situace. AP
bylo zastoupeno arcibiskupem D.Dukou,
generálním vikářem Z. Wasserbauerem
a dále hlavní ekonomkou paní Sedláčkovou,
vedoucím Lesní správy p. Mochánem, vý-
konným ředitelem AP p. Jurigou a p. Ští-
chou. Ze zprávy p. Sedláčkové uvádíme:
• Hlavní činnost Arcibiskupství pražského

(AP) a farností – tedy duchovenská
a pastorační činnost – je ze své podstaty
ztrátová. V roce 2018 byly náklady na ní

(převážně platy kněží a další personální
náklady) v rámci AP cca 240 mil. Kč.
Největší výnosy v případě AP jsou ze
státního příspěvku na provoz, který se ale
průběžně snižuje a v roce 2029 končí.
U farností jsou největším zdrojem příjmů
provozní dotace. Dary jsou až na dalších
místech. Celkově je hlavní činnost u AP
za rok 2018 v minusu 115 mil. Kč,
u farností –78,6 mil. Trend není moc
pozitivní, náklady se průběžně zvyšují.

• Ztráty z hlavní činnosti jsou pokrývány
hospodářskou činností.

• Hospodářská činnost těží ze základny
budované pomocí navráceného
majetku – ať už přímo naturálního nebo
ve formě náhrad. Zatím AP z finančních
náhrad čerpalo 1,009 mld. Kč. U těchto
prostředků je podle vnitřních pravidel AP
povinné je investovat, nesmí se z nich
platit provozní náklady, což je prozíravý
přístup. Zhruba 250 mil. je tedy uloženo
v peněžních fondech, 700 mil.
v nemovitostech a 50 mil. jsou ostatní
investice. Majetek postupně vydělávat
začíná, bohužel výnosy zdaleka
nepokrývají ztráty z hlavní činnosti.
Hospodářský výsledek AP za rok
2016 byl –65 mil., za rok 2017 –78 mil.
a za rok 2018 –88 mil. Kč.

• Důvodů nepříznivého hospodářského
výsledku je několik – v posledním roce je
to především kůrovcová kalamita,
předtím se v rámci roku milosrdenství
odpustily dluhy ve výši cca 27 mil. apod.,
zásadní položkou v hospodářském

3



výsledku jsou také odpisy budov, které se
do účetnictví promítají ve výši několika
desítek milionů ročně. Reálně tedy na
účtech zatím nic nechybí a pozitivní
zpráva je, že AP ani farnosti nejsou téměř
vůbec zadlužené. Ale do budoucna tu tiká
časovaná bomba ve formě stárnoucích
budov, které bude potřeba z něčeho
opravit. To je ten objem několika desítek
mil. ročně, který teď účetně
v hospodaření schází.

• Zároveň se nedaří vykrývat klesající
příspěvek na činnost od státu, takže
v prognóze na příští roky je cca 50 mil.
nekryté spotřeby ročně. A tím už začínají
být ohrožené platy duchovních atd.

• Zajímavý je vývoj darů – do roku
2017 byla výrazná korelace mezi růstem
mezd a růstem darů. Toto se ale zlomilo
a rostoucí bohatství společnosti se na
darech neodráží, tempo růstu darů od
2017 klesá. Čili tu máme další problém.

Největším zdrojem výnosů v hlavní hospo-
dářské činnosti jsou lesy, samostatnou pre-
zentaci tedy měla Lesní správa:
• Nejvyšší ceny dřeva byly kolem roku

2013–14, kdy se začínaly teprve lesy
vracet a vznikala polesí AP.

• 2017 nastupuje kalamita, přesto se
podařilo realizovat 110 mil. zisk.

• 2018 už byl zisk z lesů pouze 50 mil. Kč
• Zhruba polovina lesů začíná mít problém

se samofinancováním (jsou zasažené
kalamitou, nejsou v mýtném věku, polesí
jsou roztříštěná a personál je nestíhá
objíždět, atd.)

• Další vývoj je nepředvídatelný.
Součástí večera byla také prezentace Ing.
Štíchy ukazující několik fungujících příkla-
dů investic do nemovitostí a výzva k hledání
dalších příležitostí. Tváří v tvář současné si-
tuaci doporučuje ekonomický odbor tato
opatření:
• Jednotlivé farnosti mají pečlivě

inventarizovat a ocenit svůj majetek,
vyhodnotit zdroje, náklady (včetně
budoucích) a provést audit a zefektivnění
činnosti. K tomu jsou potřeba kvalitně
fungující ekonomické rady. Zátěž
v podobě nevyužívaných kostelů,
hřbitovů, historických budov a další bude
případně potřeba postupně převádět na
obce nebo hledat nějaké ekonomicky
smysluplné využití.

• AP apeluje na odpovědnost věřících. Ať
už ve formě finanční spoluúčasti nebo
osobního nasazení, ale také ve formě
návrhů na kvalitní investiční projekty a ve
formě vzájemné podpory a solidarity
jednotlivých společenství.

• U farností, které mají k dispozici nějaké
finanční prostředky, je nutné tyto využít
jako investici. (Tzn. „nepozlacovat
sochy“, ale podnikat.)

• Prvním krokem pro zvýšení
spoluzodpovědnosti je 100% účast na
placení pastoračních asistentů. To se týká
31 farností v rámci AP.

Pro nás z této hospodářské reality vyplývá
jednoznačné potvrzení správnosti rozhod-
nutí ustanovit opět ekonomickou radu. Těm-
to otázkám se musí naplno věnovat lidé s vi-
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zí, nadhledem, selským rozumem a ekono-
mickou erudicí. A především je to výzva
o hospodaření otevřeně, přirozeně a co nej-
častěji mluvit s farníky.

Zachytil a zapsal V. Jirsa

Alfa pro mládež
Dne 16. 9. začal u sv. Vojtěcha nový běh
kurzu Alfa. A když říkám nový, tak myslím
mladý. Kurz navštěvuje pravidelně každé
pondělí přes dvacet pět účastníků, ve věko-
vém rozmezí od 15 do 20 let, a jsou vítáni
týmem deseti moderátorů (zastoupených
především ze společenství vysokoškoláků).
To znamená, že švitořivé povídání před kaž-
dou Alfou se nenese jen celým kostelem, ale
i ven na ulici.

Však není hlomozu, který by nedokázal
být utišen ostrovtipem hlavního moderátora,
jednoho z našich nejvyšších a nejusměva-
vějších bohoslovců. A když ani ten nefungu-
je, tak řízeček v ústech klid vždycky zajistí.

Po večeři je program následován zpěv-
nou modlitbou, a ne zas až tak „trapným“
videem (zkuste se dneska někomu zavděčit).
Smích, který se z promítací místnosti ozývá,
nezaniká ani ve skupinkách, do nichž jsou
účastníci rozděleni, a kde mohou nad vjemy
z videa posléze diskutovat.

Nejtěžším momentem večera je pak do-
stat účastníky domů… Děkujeme všem za
vaše modlitby, vytrvejte v nich prosím ještě
o chvíli déle.

Jáchym Vopařil a Christian Pšenička

Pohled z kabinetu
Není to pozvání na čaj či kávu do Kabinetu
v Terronské ulici, ale do pomyslného kabine-
tu katechetů v našem kostele.

Každý pátek ve školním roce jsou zde pro
vaše děti připraveni čtyři katecheté k výuce
náboženství. Připraveni znamená, že musí
doputovat (mnohdy přes půl Prahy) včas,
mít s sebou všechny pomůcky a nástroje,
a po práci, ve svém volném čase, si udělat
přípravu na každou hodinu. Protože je tato
služba ryze dobrovolná a je součástí našeho
kostela již dlouho, bere se jako samozřej-
most. Realita je taková, že děti dochází do
hodin mnohdy s dvacetiminutovým zpoždě-
ním, a když nepřijdou vůbec – nikdo je ne-
omluví! Podle posledního sčítání máme do-
statek dětí, ale na hodinách to tak nevypadá!
Jak máme mít radost z této práce a nevyho-
řet? Máme v našem společenství nadšené
nástupce?

Proto prosím všechny, kterých se to týká,
buďte ohleduplní k práci druhých, která je
motivována láskou ke Kristu.

Ti z vás, co uvažujete o svých schopnos-
tech a máte čas navíc, pobízím k zamyšlení,
zda své hřivny nevložit právě do služeb v na-
šem kostele.

Ráda bych touto cestou poděkovala Evě
Jelínkové za dočasný záskok.

S přáním klidných dnů Katka Janečková

Nové ozvučení kostela se rýsuje
Před prázdninami jsme vás informovali
o schváleném záměru pořídit nové ozvučení
kostela. Hlavním důvodem je zvýšení srozu-
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mitelnosti mluveného slova zejména v okra-
jových částech kostela a na ochoze, kde je
současný stav techniky nevyhovující. Nové
zařízení za téměř čtvrt milionu má špičkové
technické parametry, dovoluje flexibilní vy-
užití pro nejrůznější akce a bude vyhovovat
i přednáškovému provozu. Na účtech du-
chovní správy se doposud sešlo 171 500 Kč,
což umožňuje zahájení realizace tak, aby již
o Vánocích bylo zařízení v provozu. Du-
chovní správa bude jednat i o příspěvku ar-
cibiskupství. Přesto vás, kteří můžete, chce-
me požádat o příspěvek v jakékoliv výši na
doplacení celé ceny. Rádi ho přijmeme pod
variabilním symbolem 1919 na jednom
z účtů duchovní správy sv. Vojtěcha:

331 341 061 / 0100
2104 169 619 / 2700
Za všechny dary předem děkujeme.

Vít Grec

Výsledky sčítání účastníků
bohoslužeb
V neděli 6.10. se ve všech kostelech arci-
diecéze sčítali účastníci bohoslužeb. U nás
bylo odevzdáno celkem 364 sčítacích lístků.
Bohoslužby se zúčastnilo 197 žen
a 149 mužů. Mezi nejmladší patří pět mimi-
nek do 1 roku, nejstarší pak byla 91letá dá-
ma. Střední hodnota věku je 35,5 roku. Za-
jímavý je i pohled na ekonomickou aktivitu
našich členů: 146 sečtených je výdělečně
činných a zbývajících 200 není. Tato čísla
předjímají zajímavý fakt, že velkou část na-
šeho společenství tvoří děti a mladí lidé, vět-
šinou nevýdělečně činní studující. Demogra-

fický strom našeho společenství se výrazně
liší od českého průměru, neprojevuje se na
něm výrazné stárnutí populace. Grafická po-
doba stromu je na straně 10.

Sečetl a zpracoval Vít Grec

Adventní umělecké setkání
V našem kostele jistě probíhá mnoho akcí
sportovních, edukativních či čistě duchov-
ních, avšak společensko-umělecké setkání
zde postrádáme. Chtěli bychom se proto sejít
druhou neděli adventní, tedy 8. prosince
v 16 hodin, na akci, která si dává za cíl se-
tkat se, poznat se z trochu jiných stránek
a odejít obohacen o umělecký zážitek a pří-
padně i nějaký pěkný dárek.

Jak to tedy bude probíhat? Akci zahájíme
koncertem, po němž bude následovat „ver-
nisáž“ výtvorů umělců z našeho kostela. Ty-
to výtvory zde bude možné zakoupit, vytě-
žený peníz použijeme k charitativním úče-
lům. Jistě bude něco k zakousnutí, dobré pití
se snad také najde, nic tedy nebude bránit
spolu pobýt a oddechnout si od předvánoč-
ního shonu.

Aby akce byla úspěšná, potřebujeme Vaši
pomoc. Chtěl bych moc vyzvat všechny
umělce o participaci, představivosti se meze
nekladou, adventní tématika je pěkným bo-
nusem, nikoliv však podmínkou. Bude hez-
ké, když budou Vaše výtvory zdobit domác-
nosti ostatních farníků, některé bychom si
potom přes dobu adventní rádi nechali vy-
stavené v kostele. A proto, ať už socháte,
malujete nebo šijete, hlaste se mi prosím na
e-mail krystof.verner@seznam.cz, ať víme,
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s jak hojnou účastí můžeme počítat. A těším
se, že co nejhojnější.

PS: A jestli umění třeba není zrovna Va-
šim největším nadáním, určitě dorazte ale-
spoň se podívat, jistě bude na co.

Kryštof Verner

Společenství „Napříč
generacemi“
Společenství je svobodnou platformou zalo-
ženou na myšlence výměny zkušeností
(nejde o diskuzi). V rámci dvou hodin, kdy
je prvních patnáct minut vyhrazeno řečníko-
vi, se rozdělíme do skupin, kde se podílíme
o své zkušenosti s daným tématem, které je
vyjádřeno otázkami. V poslední půl hodině
se opět spojíme a o nabyté dojmy se podělí-
me. Jak název napovídá, společenství je ur-
čené pro celé rodiny a jedince všech gene-
rací. Setkání se koná jednou měsíčně začíná
vždy v 19 hodin. Níže uvádíme program
nadcházejících setkání tohoto společenství
a na jeho večery vás srdečně zveme. Více de-
tailů k tématům najdete na vývěsce v kostele
a na našem webu.
• 6. 11. 2019 – Kamil Strak: Chce pro mě

Bůh duchovní vedení?
• 4. 12. 2019 – Františka Iblová: Jaký je

můj vztah, coby křesťana, k přírodě?
• 6. 1. 2020 – Hynek Krátký: Jak se

vyrovnat s historií církve?
Projekt zaštiťují

Jáchym Vopařil a doc. Vladimír Petkevič

Společenství vysokoškoláků
u sv. Vojtěcha
… se schází každou neděli v 19 hodin. Na
programu setkání je společná modlitba, roz-
jímání nad evangeliem, diskuse nad tématy,
která hýbou křesťanským světem. Všichni
nově příchozí jsou srdečně zváni. Kontaktní
osobou je Jáchym Vopařil (e-mail:
jachym.voparil@gmail.com).

Pomoc nevidomým
Máte zájem o smysluplnou brigádu? Zajímá
vás, jak se dá život zvládat bez zraku?

Hledáme příjemné a spolehlivé lidi, kteří
by chtěli spolupracovat s nevidomými. Na
území Prahy nabízíme propojení s nevido-
mým, kterému byste pravidelně, třeba jed-
nou týdně, chodili vypomáhat. Placená vý-
pomoc by se týkala např. přípravy do školy
s malým vidícím dítětem, jehož rodič/rodiče
nevidí, asistování v domácnosti ohledně
kontroly expirace potravin, různého druhu
třídění a označování předmětů i dokumen-
tů, doprovodů na nákupy…

Předchozí zkušenost s nevidomými ani
jinak zdravotně postiženými není nutná, rádi
vás předem uvedeme do tématu. Bližší in-
formace a odpovědi na veškeré vaše dotazy
získáte na www.rozhledna.info nebo tel.
608 824 821.

Těšíme se na spolupráci s vámi!
Rozhledna – poradenské služby pro život

s těžkým zrakovým postižením, z. ú.
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Rozhovor s Bohem
Těsně před koncem školního roku jsme ve Viole
navštívili představení „Smích jeviště a záku-
lisí“, které bylo takovým přátelským rozlouče-
ním s právě končící sezónou. Vybraní herci,
v besedě s panem ředitelem Violy, vzpomínali
na nejrůznější humorné i adrenalinové přího-
dy, tak, jak to neodmyslitelně k životu patří.
Jako bonbónek na závěr každý divákovi nabídl
kus svého oblíbeného textu. Paní Naďa Kon-
valinková se pustila do „Rozhovoru s Bo-
hem“. To mě zaujalo, a tak jsem, když odezněl
obrovský aplaus, ji šla poprosit o citaci tohoto
textu. Přiznala, že autora vlastně nezná,
a upřímně řečeno, ani ji to moc netrápí, ale
s úsměvem mně nabídla, že text má doma ješ-
tě jednou, takže list, z něhož četla, mně může
věnovat. A tak se stalo. Moc ráda se s vámi
o tenhle dárek rozdělím, i když se mi zatím
autora zjistit nepodařilo. V případě, že ho ně-
kdo znáte, dejte mi, prosím vědět. Dík.

Zdálo se mi, že jsem měl rozhovor s Bo-
hem.

„Takže ty bys se mnou rád mluvil?“ ze-
ptal se Bůh. „Pokud máš čas…“ odpověděl
jsem. Bůh se usmál. „Můj čas je věčnost – na
co by ses mě chtěl zeptat?“

„Co tě nejvíce překvapuje na lidech?“
Bůh odpověděl: „To, že tak usilovně přemýš-
lejí o budoucnosti, zapomínají na přítom-
nost. Vlastně nežijí ani v budoucnosti, ani

v přítomnosti… Že žijí, jako by neměli
umřít, a umírají, jako by nikdy nežili… Že
jsou brzy znuděni dětstvím a spěchají do do-
spělosti, a potom se opět touží vrátit do dět-
ství… Že přicházejí o zdraví při shromažďo-
vání bohatství, a potom přicházejí o bohat-
ství ve snaze si zdraví opět spravit…“

Bůh mne uchopil za ruku, chvíli jsme ml-
čeli a potom jsem se zeptal: „Jakou radu bys
dal jako Otec svým dětem do života?“ Bůh
odpověděl s úsměvem: „Pochopit, že nemo-
hou nikoho donutit, aby je miloval, ale že
se mohou udělat takovými, aby byly milová-
ny… Pochopit, že nejcennější v životě není,
co mají, ale koho mají… Pochopit, že není
nutné ani rozumné se neustále porovnávat
s druhými… Pochopit, že bohatý není ten,
kdo má nejvíce, ale ten, kdo potřebuje
nejméně… Pochopit, že trvá jen pár vteřin
otevřít hlubokou ránu v duši svého bližního,
ale může trvat několik let, než se tato rána
zacelí… Uvědomit si, že mají kolem sebe lidi,
kteří je opravdu milují, ale kteří neumí dát
svoje city najevo… Pochopit, že za peníze
mohou koupit všechno, jen ne štěstí… Po-
chopit, že dva lidé se mohou dívat na stejnou
věc, a přesto ji vidět naprosto odlišně… Po-
chopit, že nestačí jen, aby jim odpustili jiní,
ale také, aby odpustili sami sobě… Uvěřit, že
já jsem zde – navěky.“

Irena Brožová
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Dřív než odejdeš
Zdeněk Janík (Haiku)

Proč ti říkají
Smrtholka a Zubatá?
Patříš k životu

*
I po zhasnutí
zůstane tu po tobě
co jsi rozsvítil

*
Zastav se chvíli
a projdi si pozpátku
cestu kterous šel

Bylo to jaks žil
vždy v souladu s tvým slovem?
Sprav co ještě jde!

*
Každý okamžik
může být tvůj poslední
Nepromarni ho!

*
Dřív než opustíš
své pozemské bydliště
vyrovnej účet!
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Program duchovní správy, pastoračního střediska (PS) a centra
pro rodinu (CPR)

6. 11. 9.30 Setkání maminek s dětmi
8.-9. 11. Rekolekce s P. Józefem Augustynem (pouze pro přihlášené, PS)

9. 11. Brigáda v klášteře v Drastech – výsadba stromů v lesoparku
13. 11. 9.30 Akademie nejen pro seniory. MVDr. František Reichel: Svatořečení Anežky

České (PS)
14. 11. 19.30 Modlitba chval (PS)
15. 11. 20.00 Modlitba Taizé
20. 11. 9.30 Setkání maminek s dětmi
30. 11. 15.00 Adventní zastavení nad manželským slibem (CPR)

4. 12. 9.30 Setkání maminek s dětmi
8. 12. 13.00 Adventní umělecké setkání

11. 12. 9.30 Akademie nejen pro seniory. P. MUDr. Jiří Korda: Adventní duchovní
obnova (PS)

12. 12. 19.30 Modlitba chval (PS)
14. 12. 9.30 Adventní duchovní obnova společenství sv. Vojtěcha (do 13.00)
18. 12. 9.30 Setkání maminek s dětmi
20. 12. 20.00 Modlitba Taizé
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Pravidelný program duchovní správy

neděle 9.30 mše svatá
19.00 setkání společenství vysokoškoláků

pondělí 17.30 mše svatá
19.00 setkání Teen-age společenství mládeže

středa 17.30 mše svatá
pátek 15.30 výuka náboženství pro děti (1. listopadu není)

16.30 schůzka indiánek a rytířů (1. listopadu není)

Příležitost ke svátosti smíření je v neděli od 9 hodin a v pondělí a ve středu po mši svaté.
Každou první neděli v měsíci je po mši svaté farní kavárna.
Každý třetí pátek v měsíci je od 20 hodin modlitba se zpěvy Taizé, na kterou zveme i naše
bratry ze sboru CČE v Bubenči.
Každou první a třetí středu v měsíci je v 9.30 setkání maminek s malými dětmi.

Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Pro vlastní potřebu.
REDAKCE: Vít Grec, Jana Klepková, Irena Brožová, Jáchym Vopařil, Naďa Witzanyová
Příspěvky odevzdávejte na vojtik@morha.com. Sazba: Vojta Grec. Za obsah odpovídá redakce.
Vojtík na webu: www.sv-vojtech.eu/vojtik. Náklad na výrobu čísla je 10 Kč.
Kontakt na pastorační („farní“) radu: svvojtech.rada@google.com
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