
Zápis č. 11 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 21.9.2020 

 

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

Rakovská, Ivana Vopařilová, Andrea Vyskočilová, Vít Grec, Vojtěch Jirsa, 

Jáchym Vopařil  

Omluven:  jáhen Martin Opatrný, Marie Kubíková, Hynek Krátký, Kryštof Verner 

Zapsal: Vít Grec 

na pořadu jednání byly následující body:  

1. Úvodní slovo P.Jan  - zasedání bylo zahájenou modlitbou a uvítáním hostí 

2. Charita Starý Knín – formy spolupráce 

Hosty zasedání byli Ing. M. Martinů, vedoucí střediska sociálních služeb Praha 6 a dr. S. Žák, 

ředitel Charity Starý Knín. Charita organizuje a provozuje řadu sociálních služeb a aktivit Praze a 

části Středočeského kraje na jih od Prahy. Veškeré informace o šíři záběru ChSK jsou na stránkách 

www.socialnipece.cz . Středisko sv. Vojtěcha v Praze, se kterým chceme navázat užší spolupráci, 

má momentálně 33 ošetřovatelek a poskytuje služby osobní asistence 64 klientům a klientkám 

nejen v Praze 6. Řada klientů jsou členové našeho společenství. Financování služeb je vícezdrojové 

– dotace, granty, zdrav. pojišťovny, tržby od klientů, dary.  

Svatovojtěšské společenství po dohodě s Charitou nabízí pomoc ve formě: 

-finančních příspěvků – úkol pro ekonomickou radu  

-možnosti propagovat služby, nábor zaměstnanců – hledají 2-3 nové ošetřovatele  

-umožnit v kostele pracovní setkání asociace domácí péče (všední den dopoledne) 

- duchovní péče o zaměstnance, spolupracovníky charity 

Výše uvedené informační aktivity proběhnou v kostele – vývěska, osobní představení Charity, 

webové stránky.  

3. Video streaming – představení technologie P. Šoltys  

S prohlubující se druhou vlnou pandemie přichází znovu na program úvaha o potřebě instalovat 

v kostele nový kamerový systém, který by a) kvalitněji plnil funkci přenosu obrazu do bočních lodí 

kostela a b) umožnil on-line přenos dění v kostele do internetu včetně možnosti záznamu.  

V souvislosti s tímto bodem jednáno i o rozšíření ozvučení o reproduktor instalovaný venku nad 

vchodem do kostela – pro případ omezeného počtu lidí v kostele nebo pořádání některých akcí 

před kostelem. Výkon repro musí být takový, aby pokryl schodiště a jeho nejbližší okolí a 

neobtěžoval hlukem protější obytný dům.. Návrh rada odsouhlasila k realizaci.  

4. Hygienická opatření v návaznosti na mimořádné opatření vlády – V. Grec, P. Jan 

V současnosti jsou ministerstvem zdravotnictví opět zaváděna restriktivní opatření týkajíce se 

shromažďovaní osob. Situace je značně nepředvídatelná, máme za to, že se omezení budou 

stupňovat a budeme muset reagovat operativně podle vyzkoušených scénářů z jara.  

http://www.socialnipece.cz/


Dodržování hygienických zásad při mši – zejména sv. přijímání. Podávání výhradně na ruku. 

Opatření při výuce náboženství – děti si dezinfikují ruce, maximálně dodržují rozestupy, nosí 

roušky. Vyučující se budou snažit udržet kontaktní výuku co nejdéle, podle situace i za cenu pobytu 

venku – jarní zkušenosti s on-line lekcemi nebyly pozitivní. S opatřeními seznámit rodiče.  

Je nutno se soustředit na děti, které jsou již od jara v přípravě na první svaté přijímání – celkem 4 

děti. Urychlit přípravu i za cenu režimu pátek–neděle a omezení výuky náboženství. Cílem je 

uskutečnit slavnost přijetí svátosti co nejdříve – 4.10.  

5. Ekonomická rada P. Jan 

Rada byla jmenována ve složení Jiří Witzany, Pravomil Novák, Andrea Vyskočilová, Magdalena 

Hrdličková. Na první schůzi byli členové seznámeni s náplní práce. Kromě běžné agendy – 

kontroly hospodaření duchovní správy, má rada připravit finanční strategii cílenou na financování 

provozu duchovní správy a vybraných charitativních projektů.  

6. Architektonická komise.  Vojtěch Jirsa  

Vojtěch Jirsa informoval o schůzce s P. Michalem Němečkem 24.6., které se za naše společenství 

účastnil P. Jan, Andrea Vyskočilová, Michal Ibl a Vojtěch Jirsa. Pastoračnímu středisku víceméně 

vyhovuje status quo = víceúčelový sál + kanceláře + skladovací prostor pro jejich materiály např. 

pro Noc kostelů.  

Vykalkulované náklady na celý objekt budeme průběžně zpřesňovat.  

7. Směřování společenství (identita, vize) - Jak naplnit neděli?  Diskuse  

Vše v závislosti na epidemiologické situaci 

Farní kavárna – jednou za 14 dní venku dokud počasí a situace dovolí. Hana Rakovská zveřejní 

termíny plánovaných kaváren v kostele a na webu. Pořízení rautových stolků zatím odloženo – 

požadavek PSAP je vyřešení úložného prostoru pro ně na jevišti, kde je spousta materiálu dětských 

oddílů a dalších.  

Modlitební stráž, kurz modlitby – Jáchym; podle možností 

Výstav Nejsvětější svátosti – lze vždy bez omezení od 9 do 9.25 h 

Setkávání nad tématy – Laudato Sí chceme – realizace bude záležet na možnosti shromažďovat 

se. Po uvolnění opatření V. Jirsa zjistí od kdy by se mohlo začít.  

Nad písmem s pp Roskovcem, Peřichem – zatím se nerealizuje  

Lectio divina – Dej hlas Slovu – P. Christian; od října jednou za 14 dní, pokud situace dovolí  

Promluvy pro děti – chceme pokračovat. Nutné roušky a dodržení rozestupů, z toho titulu lépe 

vestoje. Na podlahu nalepíme v rozestupech značky (K.Janečková).  

8. Ekumenické aktivity 

Modlitby Taizé pokračují, dokud to půjde 

Ekumenický výlet s CČE odloženo na jaro 21 

 

9. Kostelní web  



Kryštof Verner zaslal informaci o stavu. Ten je stabilizovaný. Všechno snad funguje jak má, 

příspěvky na něj putují buď přímo od autorů, nebo po ose autor -> Kryštof /Vít.  

Bylo by dobré v kostele oznámit možnost registrovat se na webu pro odběr novinek a nabídnout 

pomoc s registrací mailových adres přímo v kostele.  

10. Program svatovojtěšského společenství na rok 2020  

Kalendář doplněn – Katka Janečková  

  

11. Různé  

11.1 Kostelníci – Jáchym Vopařil se zapojil do kostelnické služby.  

11.2Sbírky – plán sbírek na web, zveřejňovat výsledky – úkol duchovní správy, P. Jan 

11.3 Letní tábory – P. Christian navštívil oba tábory a s jejich úrovní byl spokojen 

11.4 Doplnit člena rady jmenováním za P. Buriánka z nezvolených kandidátů  

11.5 Doplnění sboru vyučujících náboženství po odstoupení L. Jeřábkové   

11.6 Burza příležitostí – katalog profesí. P. Šoltys přinesl inspiraci z farnosti sv. Gottharda, 

kde mají k dispozici seznam lidí různých profesí, kteří mohou být v případě potřeby 

požádáni o radu nebo praktickou pomoc. Tématu se můžeme věnovat na některém 

z příštích zasedání. 

  

12. Diskuse o možnostech fungování společenství při prohloubení covid krize 

- V kostele viz body výše. Z jarního období již máme zkušenosti, které můžeme v případě 

potřeby využít.  

- Navenek – V. Jirsa s jeho týmem připraví opět adventní program pro základní školy. 

Pozvánky rozešle na školy písemně. Realizace podle epidemiologické situace   

- Nové příležitosti – na jaře uspořádat autobusový výlet/ pouť  

Příští zasedání rady bude 9.11.2020 v 19.30 

 

Zápis schvaluji 

P.Jan Kotas  

rektor 


