
Zápis č. 6 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 23. 10. 2019 
 

Přítomni:  P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička, Ivana Vopařilová, Hana Rakovská, Andrea 

Vyskočilová, Petr Buriánek, Marie Kubíková, Irena Brožová, Hynek Krátký, 

Jáchym Vopařil, Vojtěch Jirsa 

Omluven:  jáhen Martin Opatrný, Kateřina Janečková, Vít Grec, Kryštof Verner 

Zapsal: Hynek Krátký 

na pořadu jednání byly následující body:  

 

 

1. Úvodní slovo P. Jana Kotase  

2. Dlouhodobější finanční zabezpečení činnosti společenství u sv. Vojtěcha 

P. Jan Kotas shrnul současnou ekonomickou situaci katolické církve: skutečné výnosy 

jsou sice o něco vyšší než plán, ale náklady jsou podstatně vyšší, než se čekalo. 

P. Jan Kotas vymezil pro budoucí ekonomickou radu (ER) dva úkoly: a) zmapovat 

současné potřeby b) navrhnout, kam a jak střádat; výsledkem by měl být finanční plán na 

příští rok. Jinak rozsah činnosti ER je stanoven platnými církevními (Kodex kanonického 

práva) a diecézními (Směrnice pro ekonomické rady) dokumenty.  

 

3. Informace ze setkání architektonické komise – A. Vyskočilová, V. Jirsa 

Účastníci setkání: manželé Iblovi, manželé Zavadilovi, Vojtěch Jirsa, Andrea 

Vyskočilová, P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička 

Projekt křtitelnice – projekt je pozastaven 

Projekt zpovědnice – na návrhu se pracuje, realizace se předpokládá v lednu nebo únoru 

2020. 

Dále by představena obsáhlá prezentace k problematice celkové a koncepční úpravy 

kostela a celého objektu budovy katolického semináře, ústící ve 2 návrhy: 

a) Vytvořit pracovní skupinu ze zástupců zúčastněných institucí užívajících prostor 

budovy semináře (15-20 členů) s cílem nastartovat diskusi za účasti generálního 

vikáře) a shromáždit požadavky jednotlivých institucí. 

b) Následně návrh, aby arcibiskupství nechalo vypracovat feasibility study (FS) na 

celkovou úpravu objektu 

 

Další postup: setkání Otce Jana s děkanem KTF a dalšími přítomnými a zainteresovanými 

institucemi; snaha o získání souhlasu arcibiskupství se zpracováním FS;  financováním FS 

by se měla zabývat i ER. 

Návrh rozhodnutí:  

Členové pastorační rady P. Jan Kotas, Andrea Vyskočilová a Vojtěch Jirsa jsou 

pověřeni tím, aby iniciovali další schůzky s představitelů institucí, užívajících objekt 

Arcibiskupského semináře. 

Schváleno jednomyslně. 

 



 

4. Informování o probíhajících a budoucích akcích 

• Kurz Alfa pro mladé – P. Christian, J. Vopařil – 22-23. listopadu je plánována 

návštěva a noc ve Strahovském klášteře. 

• Vánoční program pro děti – V. Jirsa – probíhá distribuce pozvánek, připravuje se 

generální zkouška; registrujeme stále větší ohlas, pozitivní reakce škol. Krátká 

diskuse o zajištění vyšší publicity: časopis Šestka, akce Noc kostelů 

• Pomoc při stavbě kláštera karmelitánek v Drastech u Prahy – brigáda v sobotu 

9.11. - na starost si bere Hana Rakovská – zřídila událost na fejsbuku. 

Zveřejněním na webu je pověřen Jáchym Vopařil. 

• Tříkrálová sbírka – A. Vyskočilová – je v písemném kontaktu s vedením diecézní 

Charity 

• Na arcibiskupství vzniká pracovní skupina pro strategické finanční plánování 

diecéze – máme možnost tam vyslat svého zástupce 

• Misijní neděle – v akci na SIRIRI se vybralo přes 15 000 Kč 

  

5. Různé: 

Příští zasedání bude v pondělí 13. 1. v 19 hodin.  

 

 

Zápis schvaluji: P. Jan Kotas 


