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Milí přátelé, sestry a bratři, péčí mnoha
skvělých a obětavých lidí dostáváme do ru-
kou již 150. číslo našeho svatovojtěšského ča-
sopisu Vojtík. Tenhle věrný souputník a vý-
borný pomocník se nám u sv. Vojtěcha naro-
dil na jaře 1997. Z plenek už dávno vyrostl,
zvládl být „dvanáctiletým puberťákem“ (vře-
le doporučuji: prohlédněte si na našem webu
jeho sté vydání z roku 2009) a dnes nám do-
rostl do „dvaadvacetiletého studenta“, co se
neztratí! Myslím, že máme být za co vděč-
ní – Hospodinu i lidem! A Vojtíkovi, jeho
báječným rodičům i všem přátelům ze srdce
blahopřejeme!

Advent pokročil a jsme už blízko Váno-
cům… anebo jsou už Boží Vánoce blízko
nám? Co je pravda? Jsme my na cestě za Pá-
nem, anebo je On na cestě k nám? Říkáme
si „učedníci“, protože my následujeme Je-
ho… a přeci je On ještě mnohem dříve „Em-
manuel, Bůh s námi“, protože „ne, že my
si zamilovali jeho, ale On si napřed zamilo-
val nás!“ Kráčíme si vstříc – On a my. Ně-
kdy je však velmi, velmi potřeba nechat Pána
jednat svrchovaně jako prvního a dovolit mu
vkročit s celým jeho královstvím nebeským
do našeho srdce, do našich nadějí i strachů,
plánů i dluhů. On totiž tvoří věci nové,
opravdu nové. Izajáš volá: „Již raší, což to
nevidíte?“

Nechme tedy Ježíše vejít, i s jeho králov-
stvím. Ty i já i my. Pán přichází ve svátosti
smíření, doma při večerní modlitbě s dětmi
u adventního věnce, v hromadě práce před
Vánocemi, v dobrém skutku pro blízkého či
dalekého člověka, v dobrém slovu pronese-
ném proti temnotě hádek a nevraživostí,
v tichém a věrném otevření srdce k druhé-
mu, i když je tak jiný než já, v naději, co se
nevzdá… kde ještě jste ho objevili přicházet
Vy? Adventní světlo vám všem přeji! A říkej-
me za sebe navzájem: „Přijď království Tvé.“

Váš P. Jan

Pobočka České křesťanské
akademie Praha 6 slaví
patnácté výročí vzniku
Výročí bývá příležitostí se zastavit, podívat
se na to, co již bylo uděláno a vyhlédnout do
dalších let. Někteří z vás si ještě pamatují mé
působení ve farní radě i iniciování různých
aktivit, například Vojtíka. V roce 2004 vzni-
kl nápad založit místní skupinu České křes-
ťanské akademie (ČKA) Praha 6, začít po-
řádat přednášky na témata života křesťanů
doma i ve světě. Nápad padl na úrodnou pů-
du a skupina – programový výbor – ve slo-
žení Naďa Witzanyová, Eva Jelínková, Vla-
dimír Albrecht, Hynek Krátký, Karel Kraus,
Niki Petkevič, Václav Peřich a Vladimír Ro-
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skovec začala připravovat tematické okruhy
přednášek. Každý okruh měl své garanty,
kteří tyto přednášky později moderovali.
Proto jsem se spolu s Václavem Peřichem
starala o okruh „Křesťan a svět“, Vladimír
Albrecht o okruh „Přírodní vědy“, Eva Je-
línková spolu s Karlem Krausem o náměty
pro okruh „Kultura a umění“, Vladimír Ro-
skovec o otázky „Teologie, svědectví našich
bratří odjinud, vnitrocírkevní otázky“ a Niki
Petkevič o okruh „Paměť národa“.

První, ustavující přednášku ČKA Praha 6
s názvem Evropa a křesťanství pronesl pre-
zident ČKA profesor Tomáš Halík v prosto-
rách Pastoračního střediska sv. Vojtěcha ve
čtvrtek 2. 12. 2004. Během večera byla také
představena nová, právě vycházející kniha
Tomáše Halíka Vzýván i nevzýván – Evropské
přednášky k filozofii a sociologii dějin křes-
ťanství. Posluchači po ustavující přednášce
hlasovali o tématech nadcházejících setkání
z navrhovaného seznamu témat připravené-
ho výborem.

V prvním roce činnosti stejně jako v roce
druhém jsme uspořádali po šesti přednáš-
kách. Bylo to například promítání dokumen-
tárního filmu „Prostor ticha“ o cisterciác-
kém klášteře v Nových Dvorech za přítom-
nosti režisérky filmu Marie Šandové
a architekta kláštera Jana Soukupa, „Bioe-
tické problémy klonování“ ve formátu pane-
lové diskuse, „Víra v dnešním světě“ za účas-
ti Petra Hudce a Tomáše Holuba, „Dilemata
kolem hodnotových postojů“ s hosty Libo-
rem Prudkým a Pavlem Bratinkou, „O exi-
lu, Evropě a dějinách“ s hosty Ivanem Med-

kem a Karlem Schwarzenbergem či „Evolu-
ce nebo stvoření“ s hosty Antonem
Markošem a Markem Váchou. Návštěvnost
přednášek se pohybovala okolo šedesáti po-
sluchačů. Činnost ČKA Praha 6 velice pod-
porovali naši duchovní správci, například
P. Vladimír Málek nám v prvním roce čin-
nosti poskytl prostor pro naše akce zdarma.
Později jsme začali vybírat dobrovolné
vstupné. Celkem jsme za těch patnáct let
uspořádali 101 akcí ve třiceti akademických
semestrech.

Mezitím se náš programový výbor roz-
rostl o další členy: Pravomila Nováka, Fran-
tiška Kopeckého, P. Jana Kotase a také (v ro-
ce 2018) o Lauru Šímovou, která je o gene-
raci mladší než my, ženy zakladatelky
a otcové zakladatelé. To je skvělé, kéž se při-
dají i další! Třeba jen s námětem na před-
nášku nebo diskusi. Křesťané jsou lidé jak ci-
tu, tak i rozumu. Logické myšlení a získává-
ní poznatků je součástí křesťanské tradice od
samého jejího počátku. Potřebujeme si utří-
dit názory na otázky, které před námi v sou-
vislosti s životem v moderním světě vyvstá-
vají. Doufám, že k tomu naše setkávání
v rámci ČKA Praha 6 přispělo, a i nadále
bude přispívat též v dalších letech.

Naděžda Witzanyová, zakladatelka
Niki Petkevič, výkonný ředitel

Adventní umělecké setkání
se vydařilo
Nedělní podvečer 8. prosince patřil
u sv. Vojtěcha premiéře adventního umělec-
kého setkání. První svého druhu vzniklá
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z iniciativy naší mládeže, zejména pak Kryš-
tofa Vernera. Ač to na začátku vypadalo, že
kromě umělců nás bude jen hrstka, nakonec
se nás sešla plná výstavní síň – rozumějte
„dětská loď“. První část programu patřila
zdařilé hudební produkci mládeže rodin Ver-
nerových – zpěváka Vojtěcha, kterého znáte
i jako žalmistu, trumpetisty Šimona, hous-
listy Dana, flétnistky Alžběty a varhaníka
Kryštofa. Poté se pak otevřely brány prodejní
výstavy výtvarných prací celkem 13 členů
našeho společenství. Jmenovat nebudu,
abych na někoho nezapomněl. Viděli jsme
různé grafické techniky, pastely, olejomalby,
akryly i trojrozměrná díla. Zájem o nákup
byl veliký, a tak u děl na stolech a stojanech
rychle přibývaly cedulky „prodáno“. Největ-
ší atrakcí ovšem byla aukce pěti vybraných
děl, jejichž vyvolávací cena byla shodně
1000 Kč. Největší souboj byl sveden o kříž
vyrobený ze starého dřeva podlahy kůru ba-
rokního kostela sv. Tomáše na Malé Stra-
ně – dílo Vojty Vernera. Štastná dražitelka
ho získala za celých 7 tisíc! Nutno po-
dotknout, že celá akce byla benefiční a její
výtěžek blížící se 40 tisícům korun (v době
uzávěrky nebyla ještě známa přesná částka)
bude věnován na konto sdružení Cesta 121,
které pomáhá starým kněžím na odpočinku
žít důstojný život. Po aukci kdo chtěl, setrval
v přátelské atmosféře podtržené příjemným
občerstvením. Byla to skvělá akce a skvěle
zorganizovaná. Díky všem kdo se na ní podí-
leli. Že by začátek nové tradice?

Vít Grec

Pár ilustračních fotek najdete na kostením
webu.

Jak jsme nejen sázeli stromy
Je 9. listopadu a za okny to nevypadá moc
příznivě, přesto 30 brigádníků (třetina
mladších 15 let) vyráží 30 km severně od
Prahy, směr nově budovaný klášter v Dras-
tech. Po cyklostezce vedoucí přes Drasty při-
jíždí také skupina odvážlivců cyklistických.
Společně se v 9.30 potkáváme na dvoře bý-
valého zemědělského statku, který se po-
stupně mění na budoucí klášter bosých kar-
melitek. Naši svatovojtěšskou skupinu do-
stává k ruce „spolufarník“ od sv. Matěje –
profesionální zahradník Pavel Škopek se
svým asistentem. Má pro nás připraveno tři-
cet poměrně vzrostlých stromů – i dva silní
chlapi mají co dělat, aby strom usadili do při-
pravené jámy. Ostatní hází hlínu, aby strom
seděl ve správné hloubce, pak tři kůly okolo,
ty slouží k tomu, aby strom rostl rovně. Na
začátku to tak nevypadá, ale postupně zjiš-
ťujeme, že vlastně taková zima není a těch
pár kapek, které padají z nebe, ani nevnímá-
me. Mimo to ještě stihneme zasadit 50 keřů
a ošetřit kmeny stromů tak, aby si na nich
nepochutnala divá zvěř. V poledne se s dal-
šími brigádníky potkáváme na společné
modlitbě, po které následuje doplnění živin
a energie formou vlastních zásob, buchet od
sester a kávy. Okolo čtvrté je práce hotová
a je čas se rozloučit. Ten zvláštní pocit, který
mě provází cestou domů, je nejen z dobře
vykonané práce, ale také z vděčnosti, že
můžu zažít něco, co mě přesahuje.
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Fotograf Pavel Šerých myslím dobře za-
chytil to, co jsem možná zažila nejen já. A vy,
kteří jste s námi být nemohli, nesmutněte,
určitě jsme v Drastech nebyli naposledy.

Fotografie naleznete na webové stránce:
https://bit.ly/34bBKzX.

Hana Rakovská

Z jednání Pastorační rady
Pastorační rada se sešla 23. října 2019. Prv-
ním bodem jednání byla ekonomická situace
církve a našeho společenství; zazněla infor-
mace z důležitého jednání vedení pražské
arcidiecéze se zástupci všech farností v září
tohoto roku. Každého, který trochu vnímá
obecné dění ve společnosti, zejména v sou-
vislosti s dohodou o církevních restitucích,
nepřekvapí, že ze strany vedení arcidiecéze
začíná velký tlak na hospodářskou soběstač-
nost jednotlivých farností. A to se týká i nás.
Pokud jde o naše společenství, již delší dobu
vedeme na Pastorační radě diskusi o nových
modelech financování a vyjasnění finanční
odpovědnosti věřících. Padlo několik kon-
cepčních návrhů, ale nakonec bylo rozhod-
nuto, ustavit nejprve Ekonomickou radu,
která by se těmto úkolům měla věnovat.

Dalším, souvisejícím bodem jednání byly
projekty týkající se interiéru našeho kostela.
Projekt nové křtitelnice je pozastaven, pro-
bíhá ale projekt zřízení zpovědnice v před-
síni boční eucharistické kaple – s orientač-
ním termínem dokončení na počátku roku
2020. Diskutovalo se rovněž o dlouhodobé
vizi celkové úpravy kostela.

Na leden připravuje Pastorační rada spo-
lečné diskusní setkání s tématem Jak lépe
naplnit neděle.

Dále zazněly informace o úspěšně probí-
hajících či připravovaných projektech – kur-
zy Alfa pro mladé (vede P. Christian, J. Vo-
pařil), vrcholící příprava vánočního progra-
mu pro děti z okolních základních škol (vede
V. Jirsa), pomoc při stavbě kláštera karmeli-
tek v Drastech u Klecan (koordinuje H. Ra-
kovská), příprava tříkrálové sbírky (A. Vy-
skočilová) atd.

Příští jednání Pastorační rady bude
13. ledna 2020.

Hynek Krátký

Jak a čím lépe naplnit nejen
neděli?
Na červnovém studijním dni pastorační ra-
dy, o kterém jsme vás obsáhle informovali,
jsme se s knihou „Proměna farnosti“ v ruce
zamýšleli nad potenciálem našeho společen-
ství a nad jeho dalším směřováním. Cílem
tohoto snažení je zažehnout v našich srdcích
touhu stát se Kristovými učedníky a poté se
jimi s Boží pomocí opravdu stát. Jedno z té-
mat, které na nás z této debaty vypadlo, je
v titulku tohoto článku. Pastorační rada se
k němu sejde v neděli 26. 1. 2020. Aby naše
úvahy nebyly příliš akademické a nemíjely se
se skutečnými touhami a potřebami našeho
společenství, potřebujeme i vaši pomoc. Vy-
cházejme z toho, že naše společenství není
typickou lokální farností, lidé se sem sjíždějí
ze široka daleka. Většina pastorace dospě-
lých se tedy omezuje pouze na neděli. Pas-
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toraci dětí jsou vyhrazeny páteční podvečery.
Čím bychom tedy mohli nedělní dopoledne,
které trávíme spolu, obohatit? Nabízí se řada
možností: různé katecheze typu nedělní ško-
la, setkávání skupin, společná modlitba,
přímluvná modlitba, naslouchání, sdílení
se… Také páteční večery, které jsou kromě
každoměsíční modlitby Taizé převážně ne-
obsazené jiným programem nám mohou po-
skytnout prostor pro další společné aktivity,
kurzy, vzdělávání. Pokud máte na srdci něco
co vám chybí, čeho byste se rádi zúčastnili
nebo ještě lépe aktivně se zapojili, a to i or-
ganizačně, prosím napište nám na mail pas-
torační rady svvojtech.rada@gmail.com.

Vít Grec

Misijní koláč v říjnu 2019
Pravidelnou akcí našeho společenství je mi-
sijní koláč, a to dvakrát ročně, na jaře a na
podzim. Letošní podzimní koláč jsme věno-
vali organizaci Siriri (www.siriri.org), která
se zabývá šířením vzdělání ve Středoafrické
republice. Někteří nakoupili přímo v jejich
obchůdku Ruku v ruce (dostupný i na
https://siriri.org/rukuvruce/). Počasí nám
přálo, pochutin bylo dost, dárců také a výtě-
žek byl 15 601 Kč, což je víc než minule! Už
těšte, až si to zopakujeme na jaře!

Adam Rakovský

Pozvánka na ples
Již po jedenadvacaté spolu se sborem ČCE
pořádáme nejlepší a nejlevnější ples v Pra-
ze, ples Svatovoojtěšský. Sejdeme se v sobo-
tu 25. ledna, již podruhé v Masarykově ko-

leji. Můžete se těšit na tradičně bohatý pro-
gram: opět vystoupí i náš sbor a tentokrát
vás překvapíme ukázkou pravé brazilské
karnevalové samby v podání rodilých Brazil-
ců. K tanci a poslechu zahraje skvělý a svěží
Anna W Quintet. Ještě váháte? Neváhejte
dlouho, protože zásoba vstupenek se nebez-
pečně tenčí, zbývá jich okolo třiceti. Můžete
si je za 250 Kč koupit u Katky Kufové, Míly
Nováka a Víta Grece. Těšíme se na vás a va-
še přátele.

Vít Grec

Vítáme novou varhanici
Na první adventní neděli (1. 12.) poprvé za-
sedla za hrací stůl našich varhan Hanka Ra-
kovská. Po létech třetí dáma varhanice
a jestli dobře počítám, v pořadí sedmá (M.
Martinková, D. Vochoč, T. Kosmáková, P.
Vopařil, V. Jirsa, K. Verner).

Zeptal jsem se Hanky, jak k tomu varha-
ničení přišla a tady je její odpověď: „Hudba
je přirozenou součástí mého života. Od prv-
ní třídy jsem chodila na hodiny klavíru, stej-
ně tak mí čtyři sourozenci. Tatínek hrál ja-
ko jediný na housle. Doma jsme také hodně
zpívali, s dalšími příbuznými jsme nacvičo-
vali vánoční či velikonoční zpěvy. Po roce
1989 přišel do naší vesnické farnosti nový
kněz a podpořil mě ve hře na místní harmo-
nium. Založili jsme malou scholičku a tak to
šlo až do té doby, než jsem se vdala a odešla
s manželem nejprve do Brna a poté do Pra-
hy.“

„A rozhodující impuls k současnému
hraní se nedá moc popsat jedním slovem.
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Byl to dlouhodobější proces. Ale rozhodující
‚ano‘ přišlo na oslavě šedesátin našeho spo-
lufarníka po třetím panáku u baru s jedním
nejmenovaným varhaníkem. Děkuji všem za
podporu, těším se na vzájemnou interakci
varhaníka a zpívajícího lidu. To mě naplňu-
je.“

A my, zpívající lid, ti Hanko přejeme, aby
se ti dařilo. Také ti děkujeme, že ses pro tuto
náročnou službu rozhodla. Pro nás ostatní to
budiž inspirací. Služeb a aktivit, které čekají
na příliv čerstvých sil by se u nás našlo dost.

Vít Grec

V Boží režii
Pod tímto titulem vydalo Karmelitánské na-
kladatelství na podzim letošního roku
(2019) rozhovor Tomáše Kutila s Františ-
kem Radkovským – skautem, matemati-
kem, fokolárem… – prvním biskupem Pl-
zeňské diecéze, jako dárek k jeho osmdesá-
tinám (3. 10.). Málokdy se trefí název tak
stručný, a přitom absolutně vystihující pod-
statu věci. Pokud člověk vezme samozřejmě
a bez rozpaků Boha – režiséra opravdově
a v režii mu nebrání, pak se mnohdy nestačí
divit, co všechno je možné. Toho důkazem
je životní příběh oslavencův. Vůbec není na
škodu zopakovat si peripetie života aktivní-
ho křesťana za bolševika. Paměť je krátká,
pamětníků pozvolna ubývá a zapomenout,
či bagatelizovat tuto dobu, by mohlo být
opravdu velmi nebezpečné. Jak tímto obdo-
bím prošel, co se dělo kolem, co vše mu stálo

v cestě i jak se, s Boží pomocí, dařilo pře-
kážky překonávat a jít za svým cílem, je ob-
sahem první části rozhovoru. Následujících
třicet let je velkou inspirací v hledání křes-
ťanské vize pro jedenadvacáté století. Samo
budování nové diecéze, které mu bylo svěře-
no, bylo úkolem v našich podmínkách takří-
kajíc novátorským. Celá společnost byla
v pohybu a měnilo se, vznikalo – zanikalo,
kde co. Obstál se ctí, po 23 letech (od
31. 5. 1993) živou diecézi už řádně předal
svému nástupci Tomáši Holubovi, se kterým
ve shodě jsou v pravidelném kontaktu ku
prospěchu dalšího života diecéze. Stále žije
naplno, slouží, je prezidentem diecézní cha-
rity a zbude-li mu volná chvilka, nejspíše ji
věnuje studiu a následnému šíření nově zís-
kávaných poznatků o Turinském plátně, kte-
rým je fascinován životně – nejen z důvodů
svého živého vztahu ke Kristu, ale „přírodo-
vědnou část“ jeho bytosti provokuje i zvě-
davost jak s rozvojem nových fyzikálních
a chemických metod pokračuje výzkum této
relikvie. Je to zkrátka velice aktivní, úplně
normální moderní člověk, chápající potřebu
jednoty, společenství i individuální odpo-
vědnosti v životě, platící stále, tedy i v reali-
tě jedenadvacátého století. Žije své biskup-
ské heslo „Uvěřili jsme v lásku“.

Vše je zachyceno živě – čtivě. Rozhodně
mohu doporučit nejen k přečtení, třeba i ja-
ko vánoční dárek.

Irena Brožová

. . .
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Advent a vánoce 2019

pátek 20. 12. 2019 6.30 roráty (mše sv.)
neděle 22. 12. 2019 9.30 mše svatá ze 4. neděle adventní

úterý 24. 12. 2019 8.30 roráty (mše svatá)
16.00 bohoslužba slova pro rodiny s dětmi (vigilie Narození Páně)
24.00 půlnoční mše svatá (Narození Páně)

středa 25. 12. 2019 9.30 mše svatá ze Slavnosti Narození Páně
na závěr žehnání pokrmů a vína

čtvrtek 26. 12. 2019 9.30 mše svatá ze svátku sv. Štěpána, prvomučedníka
neděle 29. 12. 2019 9.30 mše svatá ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

s požehnáním rodinám
úterý 31. 12. 2019 23.00 mše svatá na poděkování a prosba o Boží pomoc do

nového roku
středa 1. 1. 2020 9.30 mše svatá ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie
neděle 5. 1. 2020 9.30 mše svatá ze Slavnosti Zjevení Páně

s žehnáním vody, kadidla a křídy
neděle 12. 1. 2020 9.30 mše svatá ze svátku Křtu Páně

končí vánoční doba

V pondělí 30. 12. 2019 nebude obvyklá mše svatá.

Příležitosti ke svátosti smíření

pondělí 16. 12. 2019 od 17.00 do 17.30 a znovu od 18.00
středa 18. 12. 2019 od 18.00
neděle 22. 12. 2019 od 8.45 do 9.15

pondělí 23. 12. 2019 od 18.00
úterý 24. 12. 2019 od 9.00 do 11.00

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 6 Kč.
Kontakt na pastorační („farní“) radu: svvojtech.rada@google.com
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