
Zápis č. 12 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 9.11.2020 
 

Přítomni:  P.Jan Kotas, P. Christian Pšenička, Kateřina Janečková, Marie Kubíková, Hana 

Rakovská, Ivana Vopařilová, Andrea Vyskočilová, Vít Grec, Hynek Krátký, 

Kryštof Verner, Jáchym Vopařil  

Omluveni:  jáhen Martin Opatrný, Irena Brožová, Vojtěch Jirsa, 

Zapsal: Vít Grec 

 

Zasedání proběhlo formou videokonference, na pořadu jednání byly následující body:  

 

1. Ekonomická rada, stav hospodaření, výzva k darům – informace P.Kotase; 

ekonomická rada se sešla 5.10. a zabývala běžnými záležitostmi hospodaření duchovní 

správy. Dostala za úkol připravit rozpočet na rok 2021. Dalším bodem jednání bylo 

podpořit možnosti darovat DS účelové a neúčelové dary jako kompenzaci za nevykonané 

nedělní sbírky. K tomu byla na web dána výzva, později ještě byla podpořena vytvořením 

darovacího formuláře přímo na webových stránkách. Tato aktivita má odezvu a oučasný 

stav financí umožňuje platit všechny povinné platby.  

2. Činnost kostela, využití těchto služeb a jak pokračovat v době omezení 

Kostel je otevřen v pondělí a středu 17 – 18.30 a v neděli od 9 do 11.30. Je přítomen kněz 

ke svátosti smíření a jáhen či kněz vede krátké bohoslužby slova a rozdává eucharistii. 

Služba je hojně využívána v neděli, méně ve všední dny. Nepřichází však zdaleka tolik 

lidí, kolik by mohlo.  

Výuka náboženství prezenčně není možná a je přerušena. Vyučující nemají ambici rozjet 

on-line výuku ani virtuální setkávání. Děti mají dost školní on line výuky. K. Janečková 

plánuje po domluvě s ostatními vyučujícími oslovovat rodiče a děti telefonicky a domluvit 

schůzky v přírodě v malém počtu – pro udržení kontaktu a pospolitosti.  

Diskutovali jsme o dalších krocích, jak navázat kontakt s lidmi, kteří nyní do kostela 

nedocházejí a jak zjistit jejich potřeby a nabídnout jim adekvátní služby. Dále jsou stručně 

rozvedeny jednotlivé projednávané aktivity a chystané kroky:  

• Zaktualizovat a doplnit seznam potřebných seniorů z jara  

• Distribuce nedělní liturgie. 

o V kostele fyzicky 

o Starším lidem kteří nejsou orientováni na web a nechodí do kostela 

můžeme liturgii na více týdnů dopředu zasílat poštou nebo dobrovolnicky 

roznést – službu nabídneme telefonicky i prostřednictvím výzvy na webu. 

Přihlásit se lze na mailu DS nebo telefonicky (734641925). Text připraví 

Hana Rakovská 

o Upozorníme na možnost zasílání nedělní liturgie mailem ze stránek víra.cz 

o Na naše stránky dáme skript webu víra.cz umožňující zobrazení aktuálních 

textů na den. Kryštof prověří proveditelnost.  

• Zvýšit návštěvnost webu – aktuálně je zaregistrováno 43 adres pro notifikace 

novinek. Nabídneme možnost registrace mailu vzdáleně / v zastoupení.  

• Nabídnout návštěvu kostela i lidem kteří nepřijímají eucharistii- jsou vítáni, na 

tichou modlitbu, přijít si pro požehnáni.  



• Připravíme adventně vánoční číslo Vojtíka – uzávěrka 29.11. distribuce viz 

nedělní liturgie. Redakce prosí členy rady o zaslání příspěvků.  

• Sdílení ve společenství, na jaře se osvědčila mailová komunikace. Jaké jsou další 

možnosti?  Diskusní fóra, skupiny WhatsApp, FB. Můžeme využít i webové 

stránky a publikovat vybrané příspěvky, např pozdrav P.Buriánka z Toronta, 

nedělní pozdravy Ireny Brožové… 

3. Video streaming, navázali jsme na minulý zápis 

P.Jan se sešel s P.Šoltysem a P.Němečkem – PSAP má zájem o instalaci kamery pro 

nahrávání a přenosy jejich akcí, jsou ochotni akci financovat. P. Němeček zjištuje možnosti 

jejich rozpočtu. Duchovní správa neplánuje přenášet pravidelné hohoslužby, těch je na webu 

dost. Využili bychom pro nahrání video poselství –„slovo na neděli“ a jiných podobných 

počinů.  

Pro zkvalitnění obrazového přenosu do bočních lodí během mší zařízení není kompatibilní. 

Řešilo by se samostatně instalací nové kvalitnější kamery a ploché televize do levé lodi. Není 

to však urgentní. Diskutovali jsme i o tom, zda zlepšení kvalitu obrazu v dětské lodi přinese 

vůbec nějaké výsledky. Asi nevyřeší nepozornost a neklid, ale na druhou stranu část jejich 

příčiny může být, že na televizi „není nic vidět“. P.Jan vyžádá od P.Šoltyse o nabídku na 

kameru a televizi. Po jejím rozeslání členům rady rozhodneme, zda bude realizována a kdy.  

4. Tříkrálová sbírka – Andrea Vyskočilová 

Není jisté zda a jak sbírka proběhne. Charita o tom rozhodne 11.12.20. Andrea navrhuje se 

přihlásit a požádala radu o schválení úmyslu věnovat výtěžek sbírky Charitě Nový Knín, se 

kterou chceme navázat užší spolupráci. Rada souhlasí.   Informaceo umyslu zrealizovat TKZ 

dáme do Vojtíku s tím, že případně budeme potřebovat dobrovolníky.  

 

Příští zasedání rady bude 7.12.2020 v 19.30 online na platformě Zoom. Zorganizuje Hynek 

Krátký.  

  


