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Vánoce a Poslední večeře 

Šero za oknem, v pokoji voní jehličí 

z adventního věnce, první cukroví už vo-

ní z trouby a člověk se cítí nějak povzne-

seně. Co se asi rozjímá, když se mluví 

o příchodu Pána v adventu a o Váno-

cích? Podivné, u svatého Vojtěcha jsme 

při adventní obnově místo Betléma a jes-

kyně rozjímali o večeřadle, viděli Krista 

u poslední večeře.  

Atmosféra soudržnosti, ale i napětí. 

Co jim Pán tenkrát kladl na srdce? A jak 

to souvisí s Vánocemi? Moc toho vlastně 

neříká, ale vědom si, proč přišel na svět, 

sklonil se k nohám učedníků a začal 

omývat jejich nohy! On, Pán pánů a Král 

králů se tu špiní jako poslední ze služeb-

níků? „Ó, jaká pokora“, zpíval by ba-

rokní člověk.  

Ale to není úplně správně. To není 

ponoření se do čehosi odporného, co ne-

se název člověk, hmota, svět. Bůh si člo-

věka nesmírně váží. Ne, nejde o falešnou 

pokoru! Bůh je pravdivý. On si člověka 

skutečně váží, má k němu úctu. Právě 

proto se sklonil do chudoby jeslí a stal se 

jedním z nás. To je v mnohém pro Boha 

omezující. Bůh je neskutečně víc než člo-

věk. Být „víc“ však neznamená pohrdat 

tím, kdo je „méně“. Vánoce jsou tajem-

stvím Boží radosti nad projektem stvoře-

ní, krokem, který Bůh z úcty, lásky a na-

děje k člověku činí, abychom měli život: 

Stal se jedním z nás. 

P. Michal Němeček

Ze zasedání Svatovojtěšské rady 

Zajímavých témat bylo na prosin-

covém zasedání hned několik. S novým 

předsedou, P. Němečkem, naše práce 

nabrala na dynamice, a musím konstato-

vat, že zapálení radních pro věc potěši-

telně roste.  

Zhodnotili jsme první dojmy 

z přípravy na svátost biřmování. Účastní 

se jí neuvěřitelný počet 31 kandidátů 

ve věkovém rozpětí od 15 do více než 50 

let. To vyžaduje diferencovaný přístup, 

a proto příprava probíhá velkou měrou 

ve třech věkových skupinách a její stě-

žejní součást je hledání odpovědí 

na otázky v malých diskusních skupin-

kách. Velké díky moderátorům skupinek 

P. Michalovi, H. Krátkému, V. Petkevi-

čovi, A. Lisému a M. Lisé za to, že kan-

didátům věnují nejen svůj čas, ale i svoji 

osobní zkušenost. Příprava bude probíhat 

ve třech tematických blocích, počínaje 

poznáním se navzájem, přes věroučná 

témata až k završení duchovní obnovou 

kandidátů.  

Jistě jste zaregistrovali změny 

v uspořádání levé „dětské“ boční lodi 

kostela. Konstatovali jsme, že její ote-

vření bylo jednoznačným pozitivem, ve-

doucím k lepší integraci jejich „obyva-

tel“ do dění v kostele a v důsledku 

i k postupně se snižující hladině hluku, 

zejména z úst dospělých. Každopádně 

tento počin vyžaduje porozumění, tole-

ranci a trpělivost nás všech.  
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Na „A“ musí navazovat „B“, 

a proto jsme pracovali i na konceptu dal-

ší práce s dětmi během nedělní boho-

služby, který zavedeme od ledna. Návrh 

vychází z diskuse P. Michala s rodiči 

dětí, zejména s těmi zapojenými do do-

savadních činností. Zpočátku ještě para-

lelně s dětským listem bude zavedeno 

kreslení pro menší děti k tématu vychá-

zejícímu z promluvy pro děti, ještě asi 

devět neděl k obrazu s písmenem. Tím se 

děti zaměstnají po dobu promluvy pro 

dospělé, ale tato aktivita bude jasně 

ukončena obětním průvodem, ve kterém 

děti svoje výtvory přinesou k oltáři jako 

svůj dar. Společná modlitba Páně zůsta-

ne beze změny a dětská písnička po sv. 

přijímání bude jednou za měsíc.  

Jsme si vědomi toho, že pak musí 

následovat i „C“ ve formě zapojení vět-

ších dětí, a postupně i další písmenka. 

Dalším tématem byla pro veřejnost 

zatím neviditelná přestavba webu kostela 

sv. Vojtěcha, cílená k tomu, aby jeho 

obsah byl co nejvíce aktuální, a aby jed-

notlivé aktivity (např. ohlášky, minist-

ranti, indiánky, společenství atd.) měly 

možnost obsahy svých sekcí samostatně 

udržovat. Dalším důležitým aspektem je 

i vyšší interaktivita prostřednictvím 

možnosti poskytnout zpětnou vazbu. 

V dalších krocích plánujeme i e-mailing 

informací zaregistrovaným účastníkům. 

Posledním tématem jednání bylo 

zamyšlení nad vzhledem interiéru našeho 

kostela–nekostela, a nad tím, jak 

(ne)vyhovuje liturgickým předpisům 

a potřebám našeho společenství a všech 

ostatních aktivit, které u sv. Vojtěcha 

probíhají. Velkým kamenem úrazu je 

požadavek na multifunkčnost prostoru. 

Jsme na úplném začátku, všechny úvahy 

mají delší časový horizont a rozhodující 

slovo bude mít majitel objektu Arcibis-

kupství pražské. Nicméně si myslíme, že 

má cenu v odborné diskusi vygenerovat 

představu o možné funkční a architekto-

nické podobě sv. Vojtěcha, a s tou dále 

pracovat. 

Vít Grec 

Klienti ocení vaši laskavou péči 

Středisko charitních sociálních slu-

žeb sv. Vojtěcha v Praze 6 v Tychonově 

ulici 3 zahájilo svou činnost v květnu 

loňského roku. Zastihli jsme paní Věru 

Bobovskou v kanceláři Střediska nedale-

ko stanice metra Hradčanská a položili 

jí několik otázek.  

Jak se vám daří? 

Středisko založila Farní charita Sta-

rý Knín za pomoci grantu z fondů ESF. 

Tento projekt je zaměřen na terénní po-

moc starým, nemocným, či osobám se 

zdravotním postižením a zároveň také 

zahrnuje pomoc osobám ve znevýhodně-

ném postavení, to znamená fyzickým 

osobám do 25 let věku, osobám nad 50 

let a osobám ze sociokulturně znevýhod-

něného prostředí, například osobám 

dlouhodobě vedeným na úřadu práce. 

Tyto osoby u nás mohou vykonávat po-

zici pečovatelky. 

Práci pečovatelky nebo pečovate-

le ale nemůže zastávat kdekdo, jak ře-

šíte vzdělávání těchto lidí? 

Všechny naše pečovatelky a pečo-

vatelé procházejí akreditovaným pečova-

telským kurzem a praxi získávají v zaří-

zeních pečujících o seniory. 

Co je vaším cílem? 

Jsme tu proto, aby lidé, kteří potře-

bují pomoc, mohli žít co nejdéle ve svém 

domácím prostředí a nemuseli předčasně 

odcházet do sociálních zařízení. 

Jaké služby vaše středisko posky-

tuje? 

Naše středisko nabízí pečovatelskou 

službu, což obnáší donášku oběda, obsta-

rání léků, úklid v domácnosti, dopravu k 

lékaři, osobní hygienu a jiné úkony dle 

potřeb klienta. Dále osobní asistenci, což 

je péče o klienta, časově neomezená, dle 

jeho potřeb a zdravotního stavu. Odleh-
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čovací služby, kdy pomůžeme rodině a 

vystřídáme ji v péči o blízkého člověka. 

Dále potom sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním posti-

žením – aktivizace dobrým slovem, po-

sezením u kávy či čaje, nebo zprostřed-

kování kontaktu se světem, s přáteli. 

Jak propagujete své služby 

v Praze 6? 

Hodně nám pomohla inzerce v ča-

sopisu „Šestka“, dále potom roznášíme 

informační letáky do schránek v Praze 6. 

Projevují klienti zájem o vaše 

služby? 

K dnešnímu dni máme v péči cel-

kem 58 klientů, z toho 49 žen a 9 mužů. 

Klienti se stále hlásí a ti, které máme v 

péči, vyjadřují svou spokojenost rozšiřo-

váním svých požadavků na naše služby. 

Klienti ocení laskavou péči, doprovod na 

procházku, popovídání si. Ti osamělí 

jsou znovu zařazeni do sociálních vazeb 

s okolím. Naše organizace každoročně 

provádí dotazníkový výzkum mezi svý-

mi klienty, ze kterého jednoznačně vy-

plývá, že se klienti po víkendu vždy těší 

na návštěvu své pečovatelky. 

Jak vidíte budoucnost své organi-

zace a tohoto střediska? 

Naše organizace se touto činností 

zabývá bezmála dvacet let. V minulosti 

jsme svou pozornost zaměřovali zvláště 

na malé obce ve Středočeském kraji. 

Středisko v Praze 6 je naše první v Pra-

ze. Naším cílem je péče o klienty v tom-

to obvodu, ale samozřejmě uvažujeme i 

o rozšíření našeho působení do dalších 

obvodů. Záleží na zájmu a spokojenosti 

klientů. 

Kde vás zájemce o vaše služby 

najde? 

Naše středisko sídlí v Tychonově 

ulici 3, v Praze 6. Klient, nebo jeho pří-

buzný či známý, se může zastavit přímo 

u nás v kanceláři. Máme webové stránky 

www.charitapraha6.webnode.cz, nebo 

www.socialnipece.cz. Také jsme k zasti-

žení na telefonech: 774 994 357 Bobov-

ská, 602 209 796 Beranová, 724 236 152 

Krejčíková a pevná linka 220 571 769. 

Stojíme na prahu vánočních 

svátků, co byste si přáli?  

Co nejvíc laskavých pečovatelek. 

Máme tady jednu úžasnou pečovatelku, 

o kterou se naši klienti doslova přetahují. 

Je věřící, má takové krásné světlo v duši 

a všem je s ní dobře. Tak snad víc tako-

vých…  

Vám děkuji za možnost připome-

nout obyvatelům Prahy 6 činnost našeho 

střediska sv. Vojtěcha prostřednictvím 

vašeho časopisu. Naším  mottem je „Ra-

dost pomáhat“. 

Děkujeme za rozhovor. 

Jana Klepková 

Diskusní večer o evoluci 

Místní pobočka České křesťanské 

akademie uspořádala 24. října diskusní 

večer zaměřený na otázky vzniku a vý-

voje života. Křesťanství se dnes už ne-

staví odmítavě k evolučním teoriím, ale 

jisté napětí mezi vědou a vírou zde panu-

je neustále.  

Křesťanství je tedy už dávno inkul-

turované do prostředí, v němž o tom, 

„jak probíhá vývoj života“, vypovídá 

výlučně věda a kde hlavní směr vědec-

kého diskursu o vývoji života představu-

je darwinismus. Darwinismus definuje 

vývoj jako sled mutací (velmi malých 

zcela náhodných změn), které podlehnou 

„přírodnímu výběru“ a výsledkem je na-

konec organismus optimálně přizpůso-

bený danému životnímu prostředí. 

Darwinismus sám prošel vývojem 

a neodarwinismus je hlavní evoluční teo-

rií i v dnešní době molekulární genetiky. 

Mnozí biologové považují darwinismus 

vlastně za definitivní (tj. už konečnou) 

evoluční teorii. Někteří biologové však 

darwinismus jako dostatečné vysvětlení 

vývoje života zpochybňují. 
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Požádali jsme prof. MUDr. Jiřího 

Váchu, DrSc. z Masarykovy university, 

aby nás seznámil s teorií Inteligentního 

plánu, která se pokouší o porozumění 

evoluci i tam, kde darwinismus má hlu-

chá místa. Prof. Vácha publikoval o inte-

ligentním plánu v řadě odborných časo-

pisů a této diskusi se věnují i dvě letošní 

čísla časopisu Vesmír. Nezabývali jsme 

se ovšem kreacionismem, jehož tvrzení 

jsou v rozporu nejen s biologií, ale 

i s jinými vědními obory (např. s fyzikou 

a z ní plynoucím datováním prostřednic-

tvím radiouhlíkové metody).  

Název Váchovy přednášky, tj. 

„Křesťané versus inteligentní plán made 

in Discovery Institute?“ ukazoval, že za 

inteligentním plánem stojí hnutí vědců 

z amerického Discovery Institute 

(www.discovery.org). Ve svém kritic-

kém přehledu uvedl Vácha řadu slabin 

tohoto hnutí, i když samotný důvod jeho 

vzniku a cílů je dobře pochopitelný. 

Ústředním argumentem Inteligent-

ního plánu jsou tzv. nezjednodušitelně 

složité systémy, jejichž existenci na-

svědčují některé nové objevy molekulár-

ní embryologie. Vznik těchto systémů 

prostřednictvím postupných mutací ně-

jakého výchozího systému je naprosto 

nepravděpodobný. Otazník v názvu 

přednášky naznačoval, že zásadní odpor 

mnohých křesťanských intelektuálů proti 

Inteligentnímu plánu je přehnaný a vy-

klidit pole současné evoluční biologii 

podle Váchy znamená rezignovat na po-

chopení vnitřní stránky života, tj. na jeho 

schopnost cítit, prožívat a rozhodovat se. 

Vladimír Albrecht 

K homilii o 3. adventní neděli 

I ve svatovojtěšském společenství 

je jistě nemálo těch, pro které jméno 

P. Jiří Reinsberg není neznámým po-

jmem. Mnozí vyrostli jako jeho děti, 

a když ne oni, tak jejich rodiče, možná 

i prarodiče – ten interval je obdivuhodně 

dlouhý.  

A právě vzpomínka na tohoto pozo-

ruhodného člověka mně náhle v mysli 

vyskočila při homilii P. Michala Němeč-

ka o letošní třetí neděli adventní. Už sám 

fakt, že poselství téhle neděle, přes 

všechny snahy bolševika, včetně vyhlá-

šení stanného práva v sousedním Polsku 

v r. 1981, se nerozplynulo v šedočerném 

strachu a neztratilo nic ze svého radost-

ného výhledu na světýlko probleskující 

už na konci tunelu. A táž nálada prová-

zela bohoslužby slova, které se po dlou-

há léta, neděli co neděli, konaly co „nad-

standardní bonus“ po ranní mši sv. v sa-

kristii u sv. Havla.  

Byli jsme namačkáni, naskládáni 

v té krásné barokní prostoře a P. Jiří, 

v proutěném křesle sedící, odpovídal 

na naše různé, ne vždy asi japné dotazy; 

vysvětloval, odkazoval na literaturu 

i praktický život „normálního“ křesťana. 

To byla totiž jedna z mála forem, kterou 

bylo v těch časech možné vychovávat 

mládež. Tato shromáždění byla orámo-

vána zpěvem kánonu se slovy 

„Za všechny dary života, měj dík ó Pane 

náš“. 

Tyto báječné živé vzpomínky 

ve mně vyvolala nedělní slova praktic-

kého návodu, „kterak pracovat s těmi 

čudlíky našeho života“. Mám totiž zku-

šenost, že tenhle krátký song má úžasnou 

sílu a je dobrým průvodcem pro život, 

nejen v časech klidných - pohodových. 

Kdykoliv je mi do ouvej a mám pocit, že 

všecko se nerozšmodrchatelně zauzlová-

vá, tahle prostá větička mi pomáhává 

všimnout si, že přeci jen ten šmodrcha-

nec není nekonečný a má koneček, za 

který je možné zatáhnout a vydat se 

k nápravě. A tak bych ráda nám všem 

popřála, aby nás i v tomto čase provázelo 

vědomí „Za všechny dary života, měj dík 

ó Pane náš“. 

Irena Brožová 
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Je dobré, že se na redakci začínají obra-

cet farníci s ohlasy na nedělní kázání – 

chceme je k tomu povzbudit; rádi takové 

příspěvky budeme publikovat.  

redakce  

Pozvání na ples 

Milí přátelé, nechce se tomu věřit, 

ale v nadcházející plesové sezoně bude-

me pořádat již třináctý ples našeho sva-

tovojtěšského společenství. K tanci i po-

slechu nám opět zahraje naše nejoblíbe-

nější kapela – Gambit trio Dany Jägrové. 

A jako vždy se můžete těšit i na další 

kulturní překvapení.  

Ples se koná v sále kardinála Bera-

na v Arcibiskupském paláci v sobotu 28. 

ledna 2012 od 19:30. Vstupenky za 

220 Kč jsou v prodeji u Víta Grece, Pra-

vomila Nováka a u Katky Kufové.  

Neváhejte s jejich zakoupením, 

každý rok bývá vyprodáno!  

Vít Grec 

Stručně 

 V pátek 23. 12. v 16.00 bude u Ho-

šků zkoušení koled na Štědrovečerní od-

polední bohoslužbu. Malí zpěváčci 

a muzikanti vítáni. Adresa: Českomalín-

ská 47, Praha 6 (u bubenečského nádra-

ží). Dotazy zodpoví Martina Hošková. 

 Součástí oslav vánočních svátků je 

každoročně Tříkrálová sbírka. Zveme 

tedy dobrovolníky (děti i dospělé) – při-

hlaste se prosím u Ivany Vopařilové; dá 

vám i další potřebné informace. 

 U příležitosti týdne modliteb za 

jednotu křesťanů se u sv. Vojtěcha dne 

23. ledna v 18 hod. uskuteční ekumenic-

ká bohoslužba od 18 hod. za přítomnosti 

většiny českých a moravských biskupů 

a nejvyšších představitelů křesťanských 

církví. Předsedá arcibiskup Mons. Do-

minik Duka OP.  

 Program bohoslužeb o Vánocích: 

1.1.2012 neděle, slavnost  Matky Boží 

Panny Marie mše v 9:30 

6.1.2012 pátek, slavnost Zjevení Páně 

mše v 17:30 

Nabídka pronájmu apartmánu 

v Rokytnici n. Jizerou 

Apartmán 2+k.k. (30 m
2
) se nachází 

v Horní Rokytnici, v sousedství Hotelu 

Modrá Hvězda autobusového nádraží. 

Jde o nově postavený objekt Rokytka. 

Orientace apartmánu je na jih. K dispo-

zici je balkón o ploše 10 m
2
 pro letní po-

sezení a sklípek (pro uložení lyžařského 

vybavení v zimě).  

V apartmánu je 6 lůžek, ale vzhle-

dem k celkové velikosti apartmánu je 

ideální počet 3-4 osoby. Kuchyňský kout 

je dobře vybavený (lednice s mrazákem, 

mikrovlnka, 2-plotýnka, toustér, překa-

pávač kávy, rychlovarná konvice). Kou-

pelna je prostorná s vanou, umyvadlem 

a WC. Vše je nové, zařízené v roce 

2006. K dispozici je televizor, radiobu-

dík. 

Skibus staví přímo za domem (au-

tobusové nádraží), pěšky na lanovku Ly-

sá hora cca 10-15 minut, přímo před ob-

jektem menší sjezdovky s vleky. 

Cena za 4 lůžka v hl. sezóně je 

1600 Kč, ve vedlejší sezóně 1200 Kč. 

Možnost přistýlky. 

Kontakt:  

renata.eisenhammerova@seznam.cz,  

telefon 222 955 296; mobil 728 119 757. 

  

mailto:renata.eisenhammerova@seznam.cz
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PROGRAM PASTORAČNÍHO STŘEDISKA NA ZIMNÍ SEMESTR 2011/2012 

 

20. 12. 2011 15:00 Vánoční koncert sboru ACANT ve spolupráci s MČ 

Prahy 6, vstup zdar-

ma 

PS 

24. 12. 2011 16:00 Bohoslužba slova pro děti - Koledy  DS 

9. 1. 2012 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (1/4)*  PS 

11. 1. 2012 9:30 Akademie nejen pro seniory  PS 

11. 1. 2012 19:30 Modlitba za diecézi  PS 

12. 1. 2012 20:00 Singles  PS 

16. 1. 2012 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (2/4)*  PS 

17. 1. 2012 19:30 Příprava na život v manželství (1/8)*  CPR 

23. 1. 2012 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (3/4)*   PS 

24. 1. 2012 19:30 Příprava na život v manželství (2/8)*   CPR 

25. 1. 2012 9:30 Akademie nejen pro seniory   PS 

30. 1. 2012 19:30 Kurz pro služebníky eucharistie (4/4)*   PS 

31. 1. 2012 19:30 Příprava na život v manželství (3/8)*   CPR 

 

PS – Pastorační středisko 

CPR – Centrum pro rodinu 

KN – Karmelitánské nakladatelství  

ADCM – Arcidiecézní centrum mládeže 

DS – Duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha, Praha-Dejvice 

KTF UK – Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

 

* jen pro přihlášené.  

 

Vstup do místa konání je z Kolejní č. 4. Za změny programu neodpovídáme. 

 

Informační tisk duchovní správy u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6. Pro vlastní potřebu. 

REDAKCE: Vít Grec, Jana Klepková, Hynek Krátký, Katka Kufová 

Příspěvky odevzdávejte na vojtik@morha.com. Sazba: Hynek Krátký. Za obsah odpovídá redakce. 

Vojtík na webu: www.sv-vojtech.eu/vojtik.  Náklad na výrobu tohoto čísla je 5 Kč. 


