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nejlepší plátek
široko daleko

JAK SE RADÍ RADA
VKH PRAHA?
šéfová

Foto: Archiv VKH Praha

Vysoké Veselí, to je
obec jako stvořená pro
víkendovku už na první pohled často velmi
Veselých radních VysokoŠkolského katolického hnutí, kteří se
letos budou společně
starat o chod VKH!

Proto jsme neváhali
a o víkendu 23.–25.
září vyrazili na faru
do této odlehlé vesnice
načerpat síly do nového akademického roku.
Poté co jsme se všichni
sjeli (auty na místo!),
jsme poznali několik

málo místních, kteří
přijali naše pozvání na
společnou půlhodinovou adoraci v kostele.
V sobotu jsme kromě
sdílení snů, plánů a vizí
o dalším směřování
VKH podnikli jedinečný výlet spolu s asi

20 místními romskými
dětmi ve věku 3–14 let.
Byl to výlet vskutku báječný – ze všech dětí sršela neutuchající energie, srdečnost, radost
ze života a obrovská
vděčnost!
(pokračování na str.2)
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NOVINKY A DRBY
• Redakce Plátku zjistila,
že P. Pavel Bačo je stále
single. A proto dámy
neváhejte a oslovte ho.
Jistě má mnoho životní moudrosti, o kterou
se s vámi rád podělí.
• Jde vám o život!
Ověřené zdroje (t.č.
v léčení) prozradily,
že posledních sedmero
lavic je zcela znehodnoceno červotočem.
Držte se známého „poslední budou prvními“
a sedejte do speciálně
vyztužených předních
řad. Jinak si raději zařiďte úrazové pojištění
a generální zpověď.

VKH MISS M ĚSÍCE
JITKA

MEDAILONEK

nejraději sbírá
farní jabka

P. Pavel Bačo
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... pokračování
Přestože se mnozí z nás
vraceli z výletu značně
unavení, stálo to za to!
Zpívání, tancování, pořádný běh (v němž nás
i 6letí bez problémů
předběhli – no, trochu
ostuda, co si budeme
namlouvat), společná
cesta, rozhovory, vzájemné poznávání, blbnutí, dělaní letadýlek...
Zkrátka paráda! Neděle,
kterou jsme začali mší
svatou v překvapivě
plném kostele, jenž se
bez váhání přidal k naší
improvizované schole,
byla duchovní tečkou
za úžasně stráveným víkendem a vykročením
do nového roku. Jako
výzvu od místních dětí
a farníků jsme si odnesli: neškatulkujme,
otevřme se druhým,
vděčně přijímejme
a také sami nabízejme,
sportujme :-) a tvořme
společenství, v němž
bude dost prostoru pro
Boha, pro druhé i pro
nás samotné.
Za víkendovku tímto děkujeme Petrovi

(jednomu z našich
místopředsedů, který se
nebojí oslovovat a zvát
i nevěřící a hledající),
Lídě (naší předsedkyni,
která s Petrem zorganizovala program), Františce (skvělé kuchařce,
která jídlu dala správný říz :-) a se kterou se
budeme virtuálně potkávat prostřednictvím
pravidelné mailové
dávky VKH informací
a pozvánek; naživo ji
zahlédnete nejčastěji
ve schole na středečních mších); za aktivní
účast patří dík Tomášovi (dalšímu místopředsedovi, který drží VKH
kasu), Jítě (místopředsedkyni, která se stará
o klub Vzducholoď),
Janče (která Jítě předává své vzducholodí
barmanské zkušenosti
a spolu s Jíťou se letos
o Jabok bude starat),
Kátě (která nás bude
zahrnovat pozvánkami a informacemi
prostřednictvím facebooku), Davidovi (který se se Zuzkou bude
starat o úterní společen-

ství), Žofce (která má
pod palcem středeční
mše a nové VKH prostory u Ignáce), Pavlovi
(vrchnímu odborníkovi
přes úklid), Marky (našemu arcidiecéznímu
špiónovi a koordinátorovi spolupráce s dalšími společenstvími),
Vojtovi (grafickému zázemí, autoru Pražského
plátku VKH, podpoře
úterního spolča a fotografovi). Na další víkendovce pro radní se těšíme i na ty, kdo tentokrát
nemohli (Verča - která
miluje pořádný PoVyK,
Evča - která i letos bude
zajišťovat lednový VKH
ples), ale těšíme se i na
všechny nově příchozí,
kteří by se chtěli nějaké
služby ve VKH ujmout,
někoho z radních v jeho
službě podpořit, pomoct s něčím, co už
běží, nebo rozběhnout
a zrealizovat své sny,
o kterých se nám dosud ani nezdálo. VKH
je náš společný prostor,
tak ho pojďme společně
využít!

Narozen r. 1974 jako aprílové miminko v Brumově
-Bylnici, uchvácen Tovaryšstvem Ježíšovým v 18
letech. Ukončiv filosofii
v Kolíně, přičichnul r. 1996

v Brně, aby následně mohl
vyrazit pro nové teologické poznatky do Dublinu
a Londýna a vrátit se jako
studentský kaplan pro VKH
Olomouc (2003–2011).

přivítalo Brno. Organizátor studentských Velehradů
i programu Magis považuje
službu studentům na privilegovaný apoštolát.

poprvé ke službě VKH

Roku 2012 jej pak znovu

(HV)

(ŽN)

Říjen 2016

Zde může
být Váš
inzerát!
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Víš, co má
v pořádném plátku
zaznít a nezaznělo?
Nebo chceš plátek
obohatit
o vlastní tvorbu?

Dej o sobě vědět
redakci Pražského
plátku na e-mailovou adresu:
prazsky.platek.
vkh@gmail.com

ČÍSLO M ĚSÍCE

5

životní číslo,
které je z celé
série zakladních
to nejdynamičtější

ŠTASTLIVEC ČÍSLA
BĚTK
A

KDE NÁS NAJDETE?
Kostel sv. Ignáce
V tomto kostele stojícím na Karlově náměstí se každou středu setkáváme v 19h na
rytmickou mši svatou,
doprovázenou scholou Rytmig. Přijďte,
je to pecka! Novým
studentským knězem
je P. Pavel Bačo, který
dříve působil v Brně.
Místnost 27
(neboli Sedmadvacítka)
+ Družinská kaple
Tyto dvě místnosti jsou
součástí kostela sv. Ignáce a máme je tento
rok zcela nově! Mohou
posloužit k setkávání,
společným snídaním,
výstavám, jednorázovým akcím a aktivitám
nejrůznějšího typu.
V Družinské se navíc
pravidelně každých
14 dní v pondělí bude
konat PoVyK (Pondělní Vysokoškolský
Klub) a každých 14 dní
v úterý ÚTES (ÚTErní
Společenství).

SC Sabinova
Sabinova 4, Praha 3
Studentské centrum na
Žižkově pod patronátem jezuitů slouží pro
ubytování studentů,
ale především bylo až
do minulého roku naším hlavním ,,akčním‘‘
místem.
„Escéčko“ máme i nadále k dispozici, a to
k poradám a radám
Rady VKH, Valným
hromadám a kupě
dalších aktivit, jako
jsou taneční a filmové
večery, výstavy a jiné
jednorázové akce.
Jabok - klub Vzducholod˙
Salmovská 8, Praha 2
Jabok je prostorem pro
neformální setkávání,
povídání, poznávání
nových tváří a vyblbnutí se u fotbálku. Ubíráme se tam po rytmické
mši svaté a zůstáváme
tak dlouho, jak jen
barmani dovolí (cca do
22:30 h). Jako barmani
se střídají dobrovolní-

ci, kteří jsou ochotni
připravit něco na zub
a v průběhu večera
se postarat o hladové
a žíznivé človíčky. V Jaboku se také jednou za
čas pořádají kulinářské
večery, koncerty a jiné
povznášející akce.
Rádi bychom, abyste
v prvé řadě věděli, že
jsme otevřené společenství a výše vyjmenované prostory neslouží jen pro plánované
akce VKH, ale jsou
k dispozici i pro další
aktivity…ať už je to doučování dětí, společné
snídaně nebo cokoli
jiného. Pokud budete
mít nějaký nápad, sem
s ním, jsme ochotni se
domluvit na spolupráci.
Nebojte se, není to tak
složité, jak se mnohdy
na první pohled zdá.
Zájemci, hlaste se, prosím, u naší Lidušky:
predseda@vkhpraha.
cz. Moc se těšíme na
čerstvé posily! :-) (VŠ)

stále má chuť k jídlu,
i když je jak proutek

BÁSEŇ M ĚSÍCE
PODZIMNÍ DEPRESE
(VN)
Zima, vlezlá zima.
V létě bylo prima.
Teď je všude rýma
deprese mě z toho jímá.
Postavit se zimě zpříma
to by teprv byla jiná.
Jenže je zima,
vlezlá zima.
A já mám depku.

POČASÍ

12°C
V říjnu bude zima,
ale vězte, že v listopadu
bude ještě hůř.
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KALENDÁŘ AKCÍ VKH PRAHA NA ŘÍJEN A LISTOPAD
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19:00 | Zahajovací
mše zimního
semestru 2016
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19:00 | Sportování
s Lazarem
19:00 | PoVyk
s Petrem Vacíkem na
téma Život křesťana:
Teorie a praxe (Jak to,
že životy mnohých
z nás nejdou napasovat do církevních
škatulek a předpisů?)
19:00 | První setkání
úterního společenství
ÚTES. Sraz před
kostelem sv. Ignáce
na Karlově náměstí.
Případně kontaktujte Davida (viz
pozvánka)

CO JE VKH PRAHA?
Vysokoškolské katolické
hnutí (VKH) je společenství lidí, kteří organizují
přednášky, modlitební setkání, ples, rytmické mše,
víkendovky, komentované
prohlídky různých objektů v Praze a jiné duchovní
či kulturní akce. Cílem je
pro nás rozvoj v duchovním, osobním i společen-

19:00 | Rytmická
mše s hudebním
doprovodem scholy
Rytmig. Po mši
se přesuneme do
klubu Vzducholoď
v prostorách VOŠ
Jabok (Salmovská 8,
Praha 2)
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19:00 | Sportování
s Lazarem

18

19:00 | ÚTES

19

19:00 | Rytmická
mše + Vzducholoď
Můžete se těšit na
epesní koncert hudebníka a písničkáře Martina Stenliho
Hlaváče (kytara)
a na hosta – Marky

24

INZERCE

19:00 | PoVyK

• Hledáme dobrovolníky

s Marťou Švehlákovou aneb O dobrovolnictví v Indii.
Jak zkrotit bandu
indických dětiček?
Jak učit angličtinu
děti, které nikdy
nechodily do školy?

za bar do klubu Vzducholoď. Zaučení v ceně.
Zájemci ať se hlásí
Janče Laudátové na
barmani.vkhpraha@
gmail.com.
• Hledáme nového
správce stránek VKH.
Pokud jsi to právě ty,
dej o sobě vědět Lídě
Bažantové na predseda@vkhpraha.cz.
• Schola Rytmig hledá
nové posily pro letošní akademický rok.
Největší ztráty utrpěla
v houslové sekci. Zájemci nechť se hlásí ve
schole u Máji Schormové nebo na FB
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19:00 | Rytmická
mše + Vzducholoď

27

19:00 | Sportování
s Lazarem

1

19:00 | ÚTES

2

19:00 | Rytmická
mše + Vzducholoď

3

19:00 | Sportování
s Lazarem

Chytrou (flétna)

ském životě. Setkáváme se
v římskokatolickém kostele
sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v prostorách,
které patří jezuitům a také
ve Studentském centru na
Žižkově v Sabinově ulici.
Všechny akce organizují
dobrovolníci a studenti.
Proto se neboj nabídnout
pomocnou ruku a navázat
tak nová přátelství. Všechny
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důležité
informace najdeš
na našich
webových
stránkách
www.vkhpraha.cz, na FB
stránkách VKH Praha
a také v ohláškách po studentské mši.
Těšíme se na TEBE!
(VV)

stránce scholy Rytmig.
Prý nekouše :-)
• Hledají se dobrovolníci, kteří se (byť i velmi
příležitostně) zapojí do
příprav přímluv. Můžete-li s tím pomoci,
napište Žofce Nedbalové na e-mail: zofka.
nedbalova@gmail.com
• Zájemci, kteří budou
ochotni přečíst na
mši čtení, kontaktujte
Bětku Krupičkovou
na e-mailu: krupickova.alzbeta@gmail.com.
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