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V letním čase vyrazili na dovolenou i pan
Kohn s panem Roubíčkem. Cestu na za-

oceánské lodi si každý užíval po svém – pan
Kohn si v poklidu vychutnával doutník na re-
laxační palubě, zatímco pan Roubíček se
procházel po technickém zázemí lodi – kam
ho jen dle předpisů pustili. Po několika stan-
dardních hodinách plavby si pan Roubíček
všiml neobvyklého pohybu personálu na lo-
di – zaznamenal i pár výkřiků, a dokonce ne-
klid na kapitánském můstku. Vzrušen přibí-
há k lehátku pana Kohna s oznámením:
„Kohn, vypadá to, že se potápíme!“ Kohn
s klidem vyfoukne oblak dýmu a suše kon-
statuje: „A co je mi do toho? Mně tahle loď
nepatří…!“

V Markově evangeliu čteme Ježíšův ná-
vrh (Mk 4, 35–41) – „Přeplavme se na druhý
břeh“. Učedníci byli na cestě s Ježíšem –
uprostřed náhle větrné bouře se loď plnila
vodou – on však na zádi lodi spí na polštáři.
I Ježíš, vtělený Boží Syn, prožíval únavu, do-
konce až takové vyčerpání ze služby, jak jej
popisuje evangelium. Potřeboval odpoči-
nek – snad máme Pána Ježíše v těchto měsí-
cích takto následovat i my…

„Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Volají,
plní strachu, zoufalí učedníci. V kolika tur-
bulentních událostech uplynulých měsíců
jsme i my měli dojem, že Pán spí a nekoná…
Bezmoc, paralýza nebo jak ještě by se daly

popsat stavy mnohých z nás z nečekaně roz-
poutané bouře a jejich dorážejících pande-
mických vln… Ale možná, že aktuálně pro-
žíváme jiné stavy, kdy se nám chce křičet –
„Pane, je ti jedno, že hyneme!?“ Nyní budu
v aplikaci velmi osobní, promiňte… Kdo bu-
de novým spirituálem semináře po Mons. Jo-
sefu Žákovi, který po 5 letech vynikající služ-
by zde v Dejvicích odchází zpět do Plzeňské
diecéze? Jsme Ti vděční, Josefe, za Tvou ka-
zatelskou a zpovědnickou službu! Kdo bude
naším novým diecézním pastýřem, jak bude
vypadat náš život církve dále…? Kdo bude
v politice „vládnout“ po podzimních vol-
bách? „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“

„Mlč! Buď zticha!“ … a zavládlo úplné ti-
cho. Jaký kontrast po Pánově zásahu – tor-
nádo je pryč, strach, děsuplná ohrožující
bouře je pryč. Z Pánova projevu moci se rodí
základ víry učedníků: „Padla na ně bázeň,
veliká bázeň.“ Pán zasahuje, vstupuje do fa-
tálních situací, proměňuje je. On je mocný!

Zatímco pan Kohn v úvodním vtipu byl
v klidu, protože „jemu přece tahle loď nepat-
ří“ – Pánu „tahle lodička“ – církev, my –
patří. „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte ví-
ru?“ Věřit v Pánovu moc, které se nevymkne
z rukou naprosto nic… Dokonce ani tak ne-
přijatelná skutečnost jako je smrt. To je zku-
šenost učedníků!

www.princexml.com
Prince - Non-commercial License
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.



Do všech letních plaveb a možná i vln a
bouří Vám přeju Boží pomoc a ochranu.
A pevnou víru!

Krásné léto!
Váš P. Christian

P.S. O nového spirituála se už Pán pro naše
seminární společenství postaral – bude jím P.
Jan Vianney Dohnal OFM, františkán od
Panny Marie sněžné. Máme z toho radost.
Pán se stará! V oněch dalších otázkách, vě-
řím, ještě zakusíme Ježíšovu moc. Jen
abychom na naší cestě pluli a počítali s ním…

Ocenění jáhna Martina
Na svátek sv. Víta byl v katedrále náš jáhen
vyznamenán medailí biskupa Podlahy za je-
ho celoživotní službu církvi. Připomeňme, že
Martin v listopadu oslaví 75 let. Při této pří-
ležitosti chceme připomenout, co všechno
Martin za ty roky dělal a dělá a o čem mnozí
z nás ani netušíme.

Od svého mládí se intenzivně a s připra-
veností sloužit účastnil farního života u sv.
Václava a Matěje v Dejvicích, léta patřil mezi
blízké spolupracovníky Mons. Jana Machače
a obětavě se angažoval, když byl Mons. Ma-
chač velmi vážně nemocný.

Za totality u sebe v bytě Martin s Marií
hostili společenství mladých a účastnili se
různých neveřejných aktivit církve. Martin
také patřil do malého kruhu lidí, kteří před
revolucí organizovali oslavu 90. narozenin
pana kard. Tomáška. Po revoluci se podílel
na organizaci některých akcí v rámci pape-
žových návštěv u nás.

Od revoluce pracoval pro různé církevní
instituce: byl 5 let prvním porevolučním eko-
nomem AP, pak ekonomem provincie Kapu-
cínů a Metropolitní kapituly. Aktivně se po-
dílel na převzetí budovy dejvického semináře
znovu do rukou církve.

Patří do první skupiny mužů, kteří se za-
čali připravovat na trvalé jáhenství, a vysvě-
cen byl u sv. Vojtěcha v roce 1996. U sv. Voj-
těcha jako jáhen slouží celých následujících
25 let, zároveň vedl velmi kvalifikovaně a
spolehlivě hospodaření a matriky, určitou
dobu tam byl i rektorem in materialibus.

Z jeho pastorační služby vyzdvihuji pře-
devším obětavost a spolehlivost ve službě se-
niorům a nemocným, léta farního vyučování
náboženství a přípravy na svátosti, místo
stárnoucího a nemocného Mons. Machače
často ochotně vedl rozloučení na hřbitově
u sv. Matěje či v krematoriu. Řadu let se an-
gažoval v kurzu společné přípravy snouben-
ců pořádané Pastoračním střediskem AP.

Od roku 1996 řadu let obětavě a každo-
ročně zajišťoval exercicie pro trvalé jáhny a
jejich manželky na Hostýně a jiných pout-
ních místech. Řadu let také býval pomocní-
kem kněží, kteří měli v naší arcidiecézi na
starosti trvalé jáhny a přípravu adeptů trva-
lého jáhenství.

Martin s Marií vychovali 4 děti, které
všechny žijí z víry a slouží církvi (Michal –
trvalý jáhen, teolog-docent, proděkan TF JU;
Dominik – teolog-docent, proděkan CMTF
UPOL; Jan – lékař; Marie – kunsthistorička,
proděkanka KTF UK).
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Martin ve svém životě mnohokrát osvěd-
čil statečnost a velkou věrnost jak svému
křesťanskému manželství, tak církvi. Děku-
jeme ti Martine.

Jan Kotas a Vít Grec

Svoboda
Pojem, nabídka, slovo notoricky známé, pro-
vázející lidstvo snad od nepaměti – ale přes-
to, víme vždycky co s ní, umíme s ní zachá-
zet, být opravdu svobodnými? Nejsem si tak
úplně jistá.

Významný současný filozof Jan Sokol
(18. 4. 1936 – 16. 2. 2021) definuje svobod-
nou bytost takto:

Svobodná může být jen bytost, která chápe
rozdíl mezi „nedokáži“ a „nesmím“, neboť
právě v tomto prostoru možností se odehrává
její svoboda.

A právě tato definice je mottem velice za-
jímavých, možno říct poutavě otevřených
rozhovorů na dané téma, dobře srozumitel-
ných i nefilosofům, což je bezesporu velký
klad. Autentický pohled velmi vzdělaného
křesťanského filosofa, angažovaného obča-
na, a především dobrého člověka, stojícího
oběma nohama na zemi, reflektující spole-
čenské události zhruba druhé poloviny stole-
tí minulého i prvních desetiletí století jeden-
advacátého, je dobrou, fundovaně komento-
vanou rekapitulací prožitků současníků
dříve narozených a zároveň bohatou infor-
mací pro ty, kteří jsou zvědavi, hledají orien-

taci i informace o tom co je to vlastně moder-
ní občanská společnost, či „jak to bylo, když
oni tu ještě nebyli“.

Je to opravdu dobré, obohacující počtení,
provokující k zamyšlení – můžu vřele dopo-
ručit „všem kategoriím“.

Josef Beránek / Jan Sokol – Odvaha ke
svobodě, vydalo nakladatelství Vyšehrad
v edici ROZHOVORY v roce 2021, ISBN
978–80–7601–411–4.

Irena Brožová

Stručná zpráva z Ekonomické
rady
Ekonomická rada na svém březnovém zase-
dání projednala zprávu o hospodaření za rok
2020 a návrh rozpočtu pro rok 2021. Zprávu
s detailním komentářem najdete jako samo-
statný článek ve Vojtíkovi. Rozpočet byl
schválen ve formě tabulek níže uvedených.
Je třeba zdůraznit, že schválený rozpočet po-
krývá pouze pravidelné náklady a oproti
roku zůstává prakticky nezměněn s výjim-
kou účelových sbírek, kdy již předpokládá-
me částečný návratu k normálnímu stavu
(před pandemií). Nepravidelné akce a pro-
jekty schválené farní radou budou muset být
financovány speciálními účelovými sbírka-
mi. Schválený rozpočet tedy pokrývá pouze
zajištění běžného provozu a budeme se proto
muset vrátit k otázce střednědobého a dlou-
hodobého ekonomického plánu společen-
ství.
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Finanční rozpočet Duchovní správy
u sv. Vojtěcha na rok 2021
Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč.

PRAVIDELNÉ NÁKLADY
Užívání budovy celkem 360
Spotřeba materiálu (květiny, svíčky…) 50
Náklady na reprezentaci 10
Osobní náklady 40
Opravy a udržování 15
Účelové sbírky (Haléř sv. Petra…) 80
Odvod AP z běžných sbírek 12
Pravidelné náklady celkem 567

VÝNOSY
Sbírky 220
Účelové sbírky 80
Finanční a ostatní dary 270
Výnosy celkem 570

Zpráva o hospodaření
Duchovní správy u sv. Vojtěcha
za rok 2020
Naše hospodaření je velmi jednoduché a
přehledné.

Nevlastníme žádné nemovitosti, které
bychom museli opravovat a udržovat, a záro-
veň na ně mohli uplatnit odpisy, ale působí-
me v pronajatých prostorách. Na druhé stra-
ně nemáme žádné příjmy z pronájmů nebo
jiné hospodářské činnosti.

Veškerý pořízený hmotný majetek je již
zcela odepsán – má nulovou účetní hodnotu.
Jedinými aktivy jsou peníze v pokladně a na
účtech.

Peněžní prostředky na účtech a v hoto-
vosti:

k 1. 1. 2020: 340 270 Kč
k 31. 12. 2020: 240 160 Kč

Nyní se podívejme na výsledovku – výkaz
zisku a ztrát (viz tabulka). Vysvětlíme si
hlavní položky v nákladech a výnosech a po-
rovnejme je s rokem 2019.

Náklady: 839 tis. Kč
(907 TIS. KČ V ROCE 2019)
Největšími položkami jsou náklady spojené
s užíváním budovy, jejímž vlastníkem je Ar-
cibiskupství pražské. Na základě nájemní
smlouvy je to především nájemné, náklady
na topení, elektřina, voda, odpad a poměrná
část služeb spojených s užíváním budovy –
např. úklid. V roce 2020 činily tyto náklady
353 tis. Kč (327 tis. Kč v roce 2019).

Další položky jsou již mnohem menší:
• Nákup materiálu (bohoslužebný,

úklidový, žárovky, spotřební kancelářský)
47 tis. Kč (62 tis. Kč)

• Osobní náklady 33 tis. Kč
Kromě těchto pravidelných nákladů se do
výsledků hospodaření promítnou i mimo-
řádné náklady. V roce 2019 to byly náklady
na nové ozvučení kostela. V roce 2020 pak
vybudování dvou zpovědních místností, ná-
klady na jejich vybudování činily v roce
2020 190 tis. Kč, nebo náklady na dokončení
ozvučení kostela, či na pořízení dezinfekč-
ních stojanů.

Děkujeme všem, kteří umožnili realizaci
těchto akcí prostřednictvím významných fi-
nančních i nefinančních darů!
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Výnosy: 711 tis. Kč
(968 TIS. KČ V ROCE 2019)
Výnosy jsou především pravidelné sbírky a
přijaté dary a příspěvky.
Sbírky – pravidelné nedělní sbírky jsou:
• účelové – vyhlašované ČBK nebo diecézí

(např. Haléř sv. Petra, Sbírka na
Arcidiecézní charitu, Sbírka na misie
aj.) – se odesílají v plné výši a nejsou
příjmem našeho hospodaření. V roce
2020 jsme vybrali a odeslali 46 tis. Kč
(115 tis. Kč v roce 2019).

• ostatní – z vybrané částky odesíláme
průběžně 10 % do Svépomocného fondu
arcibiskupství pražského a zbylých 90 %
je naším příjmem. V roce 2020 jsme
vybrali 299 tis. Kč (454 tis. Kč
v roce 2019).

Finanční dary: 295 tis. Kč (273 tis. Kč v ro-
ce 2019). Přijaté dary jsou v plné výši pří-
jmem našeho hospodaření. Každý dar ve výši
min. 1000 Kč může dárce uplatnit jako da-
ňově uznatelný náklad. O vystavení potvrze-
ní lze požádat prostřednictvím darovacího
formuláře na www.sv-vojtech.eu.

Ostatní účelové dary ve výši 71 tis. Kč
mají podobu účelových plnění nebo drob-
ných příspěvků na tisk Vojtíka.

Výsledek hospodaření: –127 969 Kč
(+59 988 KČ V ROCE 2019)
Výsledek za rok 2020 je o 188 tis. Kč horší
než v roce 2019. Je způsoben především pro-
padem příjmů ze sbírek. Naopak pravidelné
náklady spojené s užíváním pronajatých
prostor se nesnížily bez ohledu na podstatné
snížení provozu. Ztráta ve výši 128 tis. Kč
byla uhrazena ze zisku minulých let, kon-
krétně z peněžních prostředků na účtu.

Při sestavování finančního plánu na rok
2021 musíme vycházet ze současného stavu,
který bude spíše odpovídat situaci v roce
2020. Pokles sbírek může nahradit nárůst
přijatých účelových darů.

Pravidelné náklady, včetně odvodů úče-
lových sbírek a do svépomocného fondu
v roce 2020 byly 534 tis. Kč. Při mírném zvý-
šení cen některých položek, musíme v roce
2021 přispět formou sbírek nebo účelových
darů částkou alespoň 550 tis. Kč, abychom
zajistili pouze základní fungování našeho
společenství.

Zde musíme zdůraznit, že většinu služeb
v našem společenství (lektoři, varhaníci, vý-
uka náboženství, výzdoba kostela a mnohé
další) zastanou dobrovolníci zdarma ve
svém volném čase. Patří jim náš velký dík a
uznání.
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Tabulka: Zjednodušený přehled výnosů a nákladů v roce 2020
Všechny částky jsou uvedeny v tisících Kč.

NÁKLADY

PRAVIDELNÉ

Nájemné 42
Energie, voda, odpad 176
Úklid a ostatní služby 135
Užívání budovy celkem 353
Květiny, svíčky atd. 22
Úklidový a spotřební materiál 25
Náklady na reprezentaci 3
Osobní náklady 33
Různé celkem 83
Svépomocný fond 45
Účelové sbírky (Haléř sv. Petra…) 46
Dary ostatní 7
Dary celkem 98
PRAVIDELNÉ NÁKLADY CELKEM 534

NEPRAVIDELNÉ

Ozvučení 66
Zpovědnice 190
Dezinfekční stojany 29
Ostatní 20
NEPRAVIDELNÉ NÁKLADY CELKEM 305

Náklady celkem 839

VÝNOSY

Sbírky 299
Finanční dary 295
Ostatní dary (věcné, Vojtík) 71
Účelové sbírky (Haléř sv. Petra…) 46

Výnosy celkem 711

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: –128
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Modlitba
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Neprosím o zázrak, Pane,
ani o schopnost vidění.
Prosím o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.

Učiň, ať žiji rozmanitost dnů
s moudrostí i humorem,
ať si dokážu uvědomit
důležitá poznání a zkušenosti!
Pomoz mi, ať umím věnovat svůj čas
těm podstatným věcem.

Obdař mě jemnocitem,
abych dokázal odlišit
prvořadé od druhořadého.
Prosím o disciplínu,
abych jen tak neproklouzl životem,
ale rozumně si rozdělil své dny
a abych nepropásl nečekané radosti a výšiny.

Dovol mi přesvědčit se o tom,
že snít o minulosti či budoucnost
mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je teď,
pokládat právě prožívanou hodinu za nejdů-
ležitější.

Chraň mě před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.

Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, poráž-
ky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou
součástí života,
díky které rosteme a dozráváme.

Pošli mi, prosím, v pravou chvíli někoho, kdo
má dostatek odvahy a lásky mi říct pravdu.
Skutečnou pravdu si často člověk neříká sám,
řeknou mu ji druzí.

Vím, že mnoho problémů se vyřeší, aniž bych
musel něco udělat.
Dej, ať dokážu čekat.

Ty víš, jak velmi potřebujeme odvahu.
Veď mě prosím k poznání, že jsem hoden nej-
krásnějších, nejtěžších, nejriskantnějších a
nejněžnějších darů života.

Vybav mě prosím dostatkem fantazie,
abych v pravou chvíli a na pravém místě
uměl vykonat dobro, slovy či beze slov.

Chraň mě před strachem,
že bych mohl promarnit svůj život.

Nedávej mi jen to, co si přeji,
ale i to, co doopravdy potřebuji.
Nauč mě umění malých kroků.
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Program duchovní správy během letního období

Od neděle 27. 6. budou v kostele sv. Vojtěcha mše svaté pouze v neděli v 9.30.

Přede mší bude vždy příležitost ke svátosti smíření.

Zůstane zachováno přihlašování na nedělní mši a na služby s ní spojené. Nebojte se na
služby přihlásit, je to důležité i o prázdninách.

Prosíme vás, abyste i nadále dodržovali vládou nařízená hygienická opatření, zejména
dezinfekci rukou před vstupem do kostela a zakrytí dýchacích cest vhodným ochranným
prostředkem.

Přejeme vám požehnaný čas dovolených a odpočinku.

Vaše redakce

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