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a neuhne. Dýchá za nás a donese to požehJe to už druhý rok, co prožíváme Velikonoce nání až na Golgotu, takže se z hrobu pod kříobklíčeni v tíživém kovidovém „lockdow- žem stane brána zmrtvýchvstání pro každénu“, druhý rok. Možná ale stojí za to ještě ho, pro Magdalénu, Petra a Jana, Emauzské,
dříve říci: Je to už dva tisíce let, co se se- Tomáše… a, Aleluja, pro tebe, pro mě, pro
tkáváme s Hospodinem, který nám daroval nás. Dýchejme svobodně z jeho štědrosti.
své Dítě, abychom žili, dva tisíce let. Stojí za
Velikonoce, a lockdown i s celým kovito to říci ještě dříve, protože právě pořadí je dem, ponořené i utopené v Božím světle vám
tu otázkou pravdy o nás a našem světě. Jsou všem ze srdce přeje
věci, které teď musíme pro společné dobro
P. Jan
unést, moc nám překážejí a třeba nás i ohrožují. Snadno teď nahmatáme naši vrozenou Ze Svatovojtěšské rady
lidskou zranitelnost a vrávoráme ne-stálostí Mohlo by se zdát, že se v této zvláštní době
našeho světa. Jenže i když to nyní dokáže za- plné všelijakých omezení v našem společenkrýt celý náš obzor, není to celá, ba ani ta ství nic zvláštního neděje. Není to ale úplně
první pravda o nás.
pravda. O tom jsme se přesvědčili na posledVíra, tahle subtilní věc uprostřed velkého ním jednání pastorační rady, které se konalo
světa, nám umožňuje uvidět za obzor, uvidět 15. března, jak jinak než on-line.
Zhodnotili jsme uplynulé období, nesešli
mnohem víc, dotknout se znovu všech mirabilia Dei, podivuhodných a živoucích Božích jsme se od prosince minulého roku. Ve srovnání s jarními omezeními loňského roku
věcí, a svobodně se nadechnout i teď a tady.
Hospodin neponechal Zemi a vše co na nám současný stupeň protiepidemického syní žije, napospas. Nikdy to tak nedělá. Na- tému, ač nejpřísnější, umožňuje setkávat se
máhá se uprostřed nás a s námi. Raduje se ke slavení eucharistie a svátosti smíření. A lis námi. Nese naše břemena. A pláče nad trá- dé toho hojně využívají. Šest mší v neděli,
pením svých dětí, jako Ježíš plakal nad svým z toho jedna přenášená na internetu, je vždy
přítelem Lazarem. Raduje se mezi námi ryzí obsazeno během několika desítek minut po
radostí jako Ježíš, když mezi svými učedníky otevření registrace. Osvědčilo se zavedení
rozpisu služeb, které dalo příležitost mnoha
zajásal v Duchu Svatém.
Dívejme se na našeho Pána, jak nese po- lidem aktivně se zapojovat do služby spoležehnání pro své milované bratry a sestry, čenství. Tento potenciál nesmíme promar-

nit, až se jednou začneme vracet do normálu.
Zvýšila se účast i na mších ve všední den.
Za velkou péči o nás děkujeme všem kněžím
i jáhnovi Martinovi, ale i všem, kdo se jakkoliv podílejí na službách.
Vzhledem k dlouhotrvajícím omezením
ve společnosti obecně lze pozorovat vznik tří
okruhů lidí, kteří mají odlišné starosti, a tudíž i potřeby: ti kteří jsou relativně v pohodě,
pak lidé žijící v různých obavách kvůli onemocněním, úmrtím a konečně i lidé, kteří se
dostávají do vážných existenčních problémů
kvůli ekonomické situaci. Všechny tyto skupiny musíme mít na zřeteli, a pokud víme
o konkrétních případech, měli bychom podat pomocnou ruku.
Protože život společenství musí fungovat
i v mimořádném stavu, měli bychom se vrátit k programu obnovy farnosti a pokusit se
některé aktivity aspoň oživit. Tak jako se
mnohá společenství rodin scházejí on-line,
dalo by se takto pokračovat třeba v setkávání
nad Písmem nebo jiných programech. Je potřeba zjistit zájem a začít.
Bohužel se nemohly konat programy pro
školy, a tak jsme trochu vyklidili pozice ve
snaze fungovat i navenek, nejen pro sebe. Jako reakce na tento podnět vznikly téměř okamžitě po zasedání dvě pěkné aktivity, o kterých jsme vás již informovali na webu – dárky a podpora zdravotníkům z covidových
jednotek v Ústřední vojenské nemocnici a
Křížová cesta ulicemi Dejvic, do kterých se
spontánně zapojilo mnoho lidí. Informace
o nich jsme se snažili rozšířit adresnými pozvánkami, ale i po sociálních sítích.

Dětské aktivity jsou prakticky zmrazeny.
Pokusíme se ale zorganizovat vhodnou formou přípravu na první přijetí svátostí pro
děti a jejich rodiče.
Technika pro video přenosy, kterou pořídilo Pastorační středisko, se osvědčila, a tak
připravujeme zapojení této nové kamery
i pro vnitřní přenos do postranních lodí.
K tomu bude zakoupena nová obrazovka do
levé lodě kostela.
Projednali jsme i program na Svatý týden a Velikonoce. A podmínky jeho realizace
v daných opatřeních. Kompletní program
přinášíme na vloženém listu tohoto čísla.
Krátce jsme také jednali o návrhu revitalizace vysokoškolského kampusu v Dejvicích, jehož součástí je též budova Semináře
a kostela i její okolí. O detailech tohoto projektu jsme vás informovali na našem webu.
Vít Grec

Po službě o službě
Ani už vlastně nevím, co byl onen první impuls pro zapojení se do dobrovolnické činnosti na oddělení následné lůžkové péče
v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi. Mohu
proto jen sdělit, co pociťuji po každé směně
strávené mezi pacienty a personálem. Nebudu popírat, že je to na prvním místě únava.
Člověk je zkrátka rád, že si sedne. Není to
ale ani tak únavou fyzickou, spíše jako potřebou vstřebat jednotlivá setkání s konkrétními životními osudy a jejich odevzdávání do
Božích rukou. Nepomáháme nyní na covidových odděleních, takže nám před očima
pacienti prakticky neumírají, jako to musí
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v těchto dnech ustát zdravotníci v první linii.
Přesto člověk chtě-nechtě vnímá, že nedostatkem lidské blízkosti trpí každý, kdo se
v současné době ocitne za zdmi nemocničních pokojů a své blízké slyší kvůli zákazu
návštěv maximálně ze sluchátka telefonu.
A tak chodíme po oddělení a nasloucháme
druhým. Snažíme se jim dát kus sebe do té
míry, do jaké je to přijatelné pro obě strany
a pokoušíme se spolu ujít kus životní cesty.
Ano, je to unavující, ale ještě více je to naplňující. Získáváme obraz o světě, který nezáří jen černou a bílou, ale je dokonale barevný. Zcela hmatatelně poznáváme, jak nic
nemáme ve svých rukou, a proto je mnohdy
jedinou cestou svou prázdnou dlaní uchopit
dlaň druhého člověka.
Michal Hladík – seminarista

rozdělena částka, která se sešla na účtu Arcidiecézní charity Praha, která k dnešnímu
dni činí 332 127 Kč. To znamená, že k našemu výsledku se podle poměrného klíče ještě
přičte částka, která na nás připadá z online
sbírky.
Výnos TKS je rozdělen podle předem daného klíče: 65 % vybraných prostředků se
vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je
určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc
v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. Stejně jako minulý rok i letos z naší části výtěžku podpoříme činnost Střediska
charitních sociálních služeb u sv. Vojtěcha,
které zajišťuje služby pro seniory v Dejvicích.
Věřím, že příští rok už proběhne TKS traTříkrálová sbírka 2021
Jsem ráda, že i v tuto neveselou dobu mohu dičním způsobem se zapojením koledníků!
přispět s dobrou zprávou! Ráda bych se s vá- Jen pro zajímavost, ve farnosti u Sv. Matěje
mi podělila o informaci, že letošní Tříkrálová se letos podařilo vybrat 10 680 Kč (společně
sbírka (TKS), která proběhla ve velmi ome- se Suchdolem), u Sv. Norberta ve Střešovizeném covid-19 režimu, přinesla nad očeká- cích 8 555 Kč a v Bubenči 17 658 Kč. Souvání dobrý výsledek – podařilo se nám vy- časný výsledek celé TKS činí 80 343 209 Kč.
brat 20 062 Kč, a to ze čtyř kasiček, kdy dvě
Andrea Vyskočilová
byly umístěny u nás v kostele a dvě se podařilo umístit na dvě pracoviště. Veliké díky Každý sám, a přesto společně
všem, kteří přispěli! Tříkrálová sbírka je ote- Ještě do Velikonoc se můžete vydat na netravřena ve formě online kasičky až do diční křížovou cestu ulicemi Dejvic, kterou
30. 4. 2021, tedy jestli se vám z nějakého dů- pro vás připravili dobrovolníci z našeho spovodu nepodařilo svůj příspěvek letos předat, lečenství. Budete k tomu potřebovat chuť vymáte
ještě
tuto
možnost
na razit a modlit se a také telefon se čtečkou QR
www.trikralovasbirka.cz. Po uzavření online kódů a datovým připojením. Budete postukasičky bude ještě mezi pražské účastníky povat ulicemi a hledat zastavení označená
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QR kódem, takže to bude
i trochu dobrodružné. Více
vám ale neprozradíme, detaily se dozvíte zde.
Marie Kubíková a kolektiv

Selfíčka
…jedno z mnoha slov, která v současnosti
nalezla své pevné místo v našem slovníku
i povědomí. Je vyjádřením zachycení okamžiku, nálady, zkrátka něčeho, co teď je, ale
vzápětí může být úplně jinak a vždy nás to
nějak poznamená, většinou silně. Běžně je
vnímáme spíše v podobě obrazové – JÁ
+ ___!
Marek Orko Vácha, s vynalézavostí sobě
vlastní, začal Selfíčka ne fotit, ale zapisovat.
Zachycovat jednotlivé události v jejich rychlém sledu i naléhavosti, tak jak to odpovídá
kvapem se měnící a teď pro nás všechny docela zmatečné, nelehké současnosti. Mnohá
z nich, velice emotivní až intimní, jsou shrnuta v publikaci téhož názvu. Rozsahem út-

lé, leč mnohdy až nadmíru silně působící.
Krom jiného, to, že už víc jak rok se po naší
planetě nesentimentálně potlouká čím dál
aktivnější „zloprcek covid“, klidu nikomu
nepřidá a nelze to nevnímat. A tak jsme se
díky tomu během této doby naučili různé
skutečnosti reflektovat jinak, netradičně.
Protože lidské přirozenosti odpovídá radost
z „happyendu“, rozhodně nezklame ani závěr této knížky. Mohu vřele doporučit.
Přesto, že i letos je naše cesta k Velikonocům okolnostmi limitovaná stejně jako vloni, což jsme, mimochodem, před rokem rozhodně nepředpokládali, jsme o tyto zkušenosti bohatší. Během té doby jsme se
většinou museli naučit zbavit se lecčeho, co
by nás dříve ani ve snu nenapadlo považovat
za zbytečnost. Třeba i tohle odlehčení nám
pomůže, přes všechny nesnáze a bolesti, vnímat velikonoční radost a poděkovat za dary
života, což upřímně přeju nám všem.
Knížku vydalo nakladatelství Cesta v Brně
v červenci 2020; ISBN 978–80–7295–265–6
Irena Brožová

Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Pro vlastní potřebu.
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Velikonoce 2021 – kostel sv. Vojtěcha
Květná neděle (28. 3. 2021)
8.30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a čtením pašijí (kostel + dvůr)
10.30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a zpěvem pašijí (kostel + dvůr)

TV

17.30 Mše sv. s žehnáním ratolestí a čtením pašijí (kostel)
Zelený čtvrtek (1. 4. 2021)
17.30 Mše sv. na Památku večeře Páně (kostel + dvůr)
Svátost smíření
19.00 Mše sv. na Památku večeře Páně (kostel + dvůr) TV
Velký pátek (2. 4. 2021)
15.00 Památka umučení Páně (kostel + dvůr)
Svátost smíření
19.00 Památka umučení Páně (kostel + dvůr)

TV

Bílá sobota (3. 4. 2021)
9.00 Liturgie hodin (kostel)
19.00 Velikonoční vigilie se křtem (kostel + dvůr)

TV

Neděle Zmrtvýchvstání (4. 4. 2021)
Mše sv. s žehnáním pokrmů (kostel) (8.30, 9.30
Pondělí velikonoční (5. 4. 2021)
bohoslužby se nekonají
Středa v oktávu (7. 4. 2021)
bohoslužby se nekonají
Neděle Božího milosrdenství (11. 4. 2021)
bohoslužby jako obvykle (8.30, 9.30
TV

TV

TV

, 10.30, 11.30)

, 10.30, 11.30, 17.30, 18.30)

– bohoslužba je přenášena na YouTube kanálu Pastoračního střediska – viz QR kód

Pro umožnění větší účasti na některých bohoslužbách bude zpřístupněn dvůr semináře,
kam bude přenášena bohoslužba zvukem i obrazem. Proto také volíme čas, kdy už se bude
výrazně stmívat (i po posunutí na letní čas). Svaté přijímání bude i ve dvoře. Vchod je
z ulice Kolejní, šedivá brána vpravo od vstupu do kostela. Otevřena bude cca 30 minut
před začátkem. Kapacita maximálně 100 osob (bude třeba se zaregistrovat do obvyklého
seznamu), platí povinnost nosit roušky/respirátory, dodržet 2m rozestupy (netýká se lidí
z jedné domácnosti). Většina lidí bude muset celou dobu stát. Lze si sice přinést vlastní
sedátko, ale dvůr se výrazně svažuje. Na dvou místech je rovina, tam dáme skládací židle
z kostela. Rozcházet se po bohoslužbách bude třeba postupně po menších skupinách, a není
možné postávat a bavit se před kostelem, abychom nepůsobili rozruch v okolí.

