
Zápis č. 13 

Ze zasedání Pastorační rady u sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích 

dne 7.12.2020 
 

Přítomni:  P.Jan Kotas, Kateřina Janečková, Hana Rakovská, Ivana Vopařilová, Andrea 

Vyskočilová, Vít Grec, Kryštof Verner, Jáchym Vopařil, Irena Brožová, 

Vojtěch Jirsa, 

Omluveni:  jáhen Martin Opatrný, Marie Kubíková , P.Christian Pšenička, Hynek Krátký 

 

Zapsal: Vít Grec 

 

Zasedání proběhlo prezenčně v Biskupském salónku Arcibiskupského semináře.  

Na pořadu jednání byly následující body:  

 

1. představení návrhu loga a vizuální identity našeho společenství, - Františka 

Iblová, Andrea Vyskočilová. Františka předložila grafické návrhy loga společenství a 

na něj navazujících designů různých tiskovin- vizitky, Vojtíka. Vyobrazení těchto 

materiálů je v příloze k tomuto zápisu. Informovala nás o myšlenkách, které jsou 

v logu obsaženy a postupu, kterým se k předkládané variantě propracovala. Logo ve 

tvaru kříže z ratolestí protknutých kruhem symbolizuje touhu růst všemi směry, kruh 

je symbolem soudržnosti a společenství. Ratolesti prorůstají za jeho hranice a mohou 

také znamenat touhu žít v duchu encykliky Laudato si. Čtyři kvadranty kruhu 

vymezené rameny kříže připomínají čtyři druhy dobročinnosti sv. Vojtěcha. Zároveň 

mohou připomínat i čtyři tradiční oblasti života křesťanské komunity: Liturgia, 

Koinonia, Diakonia, Martyria. Svým vzhledem může logo i volně připomínat 

ravennský kříž, který máme umístěn nad oltářem. V diskusi k předloženému návrhu se 

jednotliví radní vyjadřovali jak k formě, tak k obsahu, barevnosti, proporcím loga a 

dalším aspektům. Jako další krok připraví Františka upravenou podobu loga 

s rovnoramenným křížem s rameny delšími i kratšími podle současného návrhu. 

Zároveň připraví i variantu s textem identifikujícím naše společenství „Společenství u 

sv. Vojtěcha“ +  varianta „v Dejvicích“. 

Zároveň se zamyslíme nad návrhem možného hesla nebo motta společenství.  

 

2. Program v kostele v podmínkách PES3 (nyní) nebo PES4 nebo 5 v případě 

zhoršení situace.  Vít Grec seznámil radu s podmínkami jednotlivých stupňů 

Protiepidemického systému (PES) pro konání bohoslužeb. V PES 3 je možná účast až 

do 30% obsazených míst k sezení, v PES 4 je to 20 a v PES pouze 10%. Vždy 

s povinností zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, dodržení 2m rozestupů, větrání, 

přijímání pouze na ruku a bez hromadného zpěvu. Při vyšších počtech přítomných 

zvažujeme zavedení organizačních opatření při příchodu a odchodů z bohoslužeb, aby 

se lidé zbytečně neshlukovali. Pravidla PES pro kostel budou vyvěšena v kostele a na 

webu- zodp. Vít Grec 

Na vánoce předpokládáme konání odpolední bohoslužby slova pro děti s rodiči na 

Štědrý den. Půlnoční je s otazníkem. V den Slavnosti Narození Páně pak dopolední 

mše v nedělním uspořádání.  

Je povolen zpěv kantorů nebo scholy – nejvýše 5 osob. Vyzveme věřící, aby s kantory 

nezpívali.  

Nutno využít celý prostor kostela a dodržovat rozestupy. Přihlašovací tabulka bude 

upravena tak, aby se lidi registrovali do jednotlivých částí kostela (balkon, boční lodě) 

– zodp. Kryštov Verner.  



 

3. Informace o dětských aktivitách  -Katka Janečková a Otec Jan, Christian- 

mládež – v PES 3 se vyučuje v kostele v obvyklém čase s dezinfekcí a v rouškách. V 

PES 4 si každý vyučující organizuje výuku individuálně – nejmenší mají úkoly 

mailem, distančně a to zařizuje Majka Peterková, skupina Katky Janečkové zhruba na 

hodinu chodí na moderované procházky a to od 15. hodiny (sraz před kostelem). 

Milan Kvíz posílá maily s úkoly tudíž také distančně. Mládež se schází v pondělí 

s P.Christianem a komunikuje i on line.   

4. Tříkrálová sbírka- možné scénáře a jak se na ně připravit – Andrea Vyskočilová.  

Informace o TKS doplněna po rozhodnutí Charity o její formě dne 11.12. – bylo 

potvrzeno, že za všech okolností bude sbírka uskutečněna formou virtuální kasičky, 

která bude on line otevřena od 20.12.20 do 30.4.21. Pokud bude možné koledovat 

fyzicky s kasičkami, bude sbírka prodloužena až do 24.1. Máme objednáno 8 kasiček, 

záměr sbírky – věnovat výtěžek Středisku sociálních služeb sv. Vojtěcha Charity Starý 

Knín – byl schválen. Andrea Vyskočilová připraví informaci do ohlášek a na web. 

 

5. Instalace zařízení na video streaming (akce 1 – financuje PSAP) a výměna 

kamery pro naše CCTV   (akce 2- financujeme my) – info Otec Jan 

Akce 1- zařízení v nejlevnější variantě fonancuje PSAP. Bude nutné zesílit internetové 

připojení.  

Akce 2- Výměna kamery pro CCTV za kvalitnější s větším rozlišením a přiblížením a 

instalace ploché televize v levé lodi stejným způsobem jako v kapli. P.Šoltys předloží 

nabídku ke schválení- financujeme my.  

 

Příští zasedání rady bude 8.2.2021 v 19.30. O tom, zda prezenčně nebo on line 

rozhodneme blíže k datu podle aktuální situace.  

 

 

Zápis schvaluji 

 

P.Jan Kotas 

Rektor duchovní správy   

 

 


