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Varhany, trubka a trombon

Farnost

„Potřebovali bychom si něco zkusit,“ říká
mi v kostele pan varhaník, který právě přišel se svými synky. Je Štědrý den odpoledne, lidé se chodí podívat na jesličky, berou
si do lampiček Betlémské světlo, mnozí
se pomodlí či si řeknou o svaté přijímání.
A pod betlémem je reproduktor, jehož podbarvovací tóny je třeba vypnout. Pak se
ozvou varhany, trubka a trombon, hlas mi
vypovídá službu a starší paní proti mně se
lesknou oči dojetím. Tři nástroje a vytvoří svátek. A až se někdo zeptá, jaký dárek
jsem dostal k Vánocům, řeknu, že právě
tuhle chvíli.
Je leden a v salesiánském kalendáři i netypická jména. Blahoslavený Titus Zeman.
Takový převaděč salesiánských studentů
přes hranice v roce 1950/1951. Blahoslavený Alois Variara. Staral se o malomocné. Salesiáni, v netypických poměrech
a s nepříliš obvyklou činností. Nevypadají jako kopie svatého Jana Boska. Přesto je
dobře, že je v kalendáři máme. A nejsou
sami. „Nejsem Don Bosko, ale mám stejné
sny jako Don Bosko,“ pronášel jednou spolubratr exercitátor. Myslím, že měl pravdu.
Pestrost je dar. Zvlášť v neobvyklých dobách. Najednou někdo s ne úplně nejobvyklejší dovedností je inspirací.

Kluci si někdy hrávají na piráty.
Vyráží
ze
svého přístavu a bankovky cizí
barvy mění
v jiném přístavu
za
měnu barvy
svojí. Pokud
postupují
lehkovážně a bezhlavě, piráti je o všechno
oberou. Pokud se na cesty nevydají vůbec,
ztratí vše vlastně také. Je to teď podobné.
„Průšvihy chodí za člověkem do kanceláře samy. Pro povzbuzení si člověk musí
někam dojít,“ pronesl kdysi pan biskup
Kajnek na biřmování v době, kdy byl generálním vikářem. Snad bych dodal, že i inspiraci je třeba hledat. Jen se nedá naplánovat, kdy se ji podaří najít nebo naopak
dát. A přece přeji nám všem onu snahu to
zkusit.
Pavel Šimůnek

Nejméně do 22. ledna zůstáváme v 5. stupni protiepidemiologického systému PES. Bohoslužby zůstávají podle pravidelného pořadu s těmito omezeními: “Obsazenost nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících
obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do
vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo
sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření
kapének…” Děkujeme za vaši ohleduplnost a zodpovědnost.
Jaké jsou tedy možnosti, jak slavit neděli:
- zúčastnit se nedělní bohoslužby osobně (méně navštěvované jsou sobotní 18.30, nedělní v 7.30 a v 16 h); při nedělních bohoslužbách bývá ozvučen farní sál, zatím toho
ale nikdo nevyužívá;
- zúčastnit se mše ve všední den (tam téměř nikdy nebývá kapacita překročena);
- přijmout Eucharistii v neděli mimo mši (11.15–12 a 17–18 h);
- sledovat mši on-line z více možností (TV NOE, ČT 2, Salesiáni Žabovřesky atd.), případně s možností přijmout Eucharistii v kostele;
- prožít rodinnou oslavu neděle nad Božím slovem a s modlitbou, případně s možností
přijmout Eucharistii v kostele.
Protože nový systém PES umožňuje (byť v omezeném rozsahu) slavení bohoslužeb, neobnovovali jsme streamování bohoslužeb, kdy byla účast omezena na 2, 6, 15 či 20 účastníků. Dalšími důvody byly časová náročnost přípravy takového přenosu (díky Pavlu Liškutinovi, který před každou bohoslužbou a po ní strávil několik hodin v kostele), Pavlův
pobyt v karanténě o Vánocích a klesající zájem o naše on-line bohoslužby (mnozí využívali časově výhodnější a “atraktivnější” bohoslužbu ze Žabovřesk v 9 h či z jiných míst).
Řešením by možná bylo zabudování pevné webkamery a pořízení takového zařízení, které by nevyžadovalo složitou přípravu na každý přenos. Kdyby s tím někdo byl ochoten
pomoci, budu rád.
V kostele zůstávají výtisky Katolického týdeníku. Nezapomínejte si je prosím vyzvedávat, případně požádejte, aby vám je někdo donesl.
František

Telefonní číslo na kněze ve farnosti

Farní kancelář – hodiny kněze pro veřejnost

283 029 165

Dovoláte se faráři nebo farnímu vikáři
(lze volat i mimo hodiny pro veřejnost)
Osobní schůzku s knězem je lepší
domluvit předem telefonicky nebo
emailem farnost.kobylisy@sdb.cz

pondělí 14.00 – 18.00 (Pavel Šimůnek)
středa 9.00 – 12.00 (František Blaha)
pátek – 9.00 – 12.00 (Milan Mihulec)
K osobní schůzce přijďte
na salesiánskou recepci
(lze přijít i bez předchozí domluvy).

Salesiánské středisko mládeže
Z nařízení vlády je středisko od 4. ledna 2021 opět uzavřeno, některé programy budou
pokračovat on-line. O opětovném otevření vás budeme včas informovat.
Recepce je otevřená každý všední den od 8.00 do 16.30 hod.
Aktuální informace k situaci najdete na Fb Salesiáni Kobylisy a webu střediska.
Eva Špačková
www.strediskokobylisy.cz

Pokud chcete o něčem hovořit s konkrétním knězem, domluvte se s ním osobně.
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Poděkování za rok

Už začal rok nový, ale chci se podívat na rok uplynulý, protože je dobré si čas od času připomenout, co bylo (a bylo to uchováno pro budoucnost), a protože děkování není nikdy
dost.
Prožili jsme rok, který jsme si asi nikdo nedokázali ve svých plánech představit. Zasáhla
nás koronavirová pandemie. Od 13. března do 24. května nebyly v našem kostele nedělní bohoslužby (do 26. 4. nebyly ani veřejné mše svaté ve všední dny). Nedělní bohoslužba
v 10.30 byla z kostela vysílána on-line přes Youtube kanál Farnost Kobylisy. Kostel byl
však denně otevřen 7 hodin denně k osobní modlitbě, přijetí Eucharistie, svátosti smíření a možnosti rozhovoru s knězem. Také Velikonoce jsme prožili bez veřejných bohoslužeb. Kromě velikonoční vigilie byly obřady Velikonočního třídení streamovány, na Velký
pátek se zapojením obrázků dětí. Situace se opakovala na podzim. Od 12. října nebyly
bohoslužby opět veřejné, ale kostel otevřený 7 hodin denně. Od 18. 11. byly obnoveny bohoslužby ve všední den pro 15, později pro 20 lidí. Od 3. 12. byla dovolena účast 30 % míst
na sezení a obnoveny i nedělní bohoslužby včetně přidané nedělní bohoslužby v 16 h. Od
18. 12. byla účast omezena na 20 % míst k sezení, od 27. 12. na 10 %. Dříve nejnavštěvovanější bohoslužba na Štědrý den v 16 h byla přednostně nabídnuta těm, kteří nemohou
slavit Vánoce s rodinou, a těm, kteří nepřicházejí pravidelně do kostela. Na Štědrý den
byla mše ještě v 21.30 a ve 22.45. Kromě účasti na bohoslužbách byla možnost přijmout
Eucharistii i mimo mši v čase otevřeného kostela pro návštěvu betléma.
V této náročné době vykvetlo mnoho krásného:
- hluboce se skláníme před všemi zdravotníky, kteří byli v první linii, pedagogy, kteří
museli zvládat neustále měnící se rozvrh, distanční, prezenční, někdy kombinovanou
formu výuky, rodiče, kteří obdivuhodným způsobem kloubili zaměstnání, home office
a distanční výuku svých dětí;
- ženy zorganizovaly Roušky od Terezičky: kostel se stal místem příjmu a výdeje roušek, materiálu na roušky, zakladačů tištěných v 3D tiskárnách;
- řada lidí nabízela pomoc starším a nemocným (poptávka ale bohužel téměř nebyla);
- řada lidí se zapojila do dobrovolnictví v nemocnicích, někteří darovali rekonvalescentní plazmu;
- Adventní trhy – díky organizátorům v situaci s mnoha protiepidemiologickými opatřeními dostaly novou podobu; díky mnoha neuvěřitelně šikovným tvůrcům a štědrosti
nakupujících mohlo být podpořeno salesiánské středisko částkou 57.729 Kč;
- Jeden dětský dárek navíc (bylo podpořeno 45 dětí ze seznamu sociálního odboru MČ
Prahy 8 a 18 dětí v rámci salesiánského střediska).
- mnoho farních aktivit přešlo do online prostoru: postní i adventní duchovní obnovy,
katechumenát, Alfa nejen pro maminky, e-Beta nad Písmem, Úterky včetně adventního koncertu, SaleHra, podzimní bazárek, Hovory o Starém zákoně, od 17. ledna se rozbíhá Obnova v Duchu Svatém (která také začne v online prostoru);
- podařila se adventní online modlitba rodin Od Adama ke Kristu, do které se aktivně
zapojilo 21 rodin a 96 yutuberů! (děkujeme všem, kteří stáli za realizací a blahopřejeme Redlichovým a Fukárkovým ke správným odpovědím);
- neochabla vaše štědrost a velkorysost: v roce 2020 přijala farnost dary ve výši téměř
907 tis. korun, do kostelních pokladen se za rok sešlo téměř 1,2 mil. korun (podrobněj-
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ší vyúčtování bude v příštím Kobylístku). Opravdu moc děkujeme všem dárcům. [Rádi
bychom poslali poděkování a potvrzení všem dárcům, ale u některých dárců nemáme
žádné kontaktní údaje. Ozvěte se prosím na e-mailovou adresu farnosti.]
Protože na Silvestra jsem nemohl předložit základní farní statistiku, činím tak nyní:
- křest byl udělen 32 lidem, z toho 8 bylo nad 14 let,
- 10 dospělých katechumenů bylo obřadem přijato do katechumenátu,
- k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 43 dětí,
- biřmování přijalo 39 věřících,
- manželství uzavřelo 6 párů a jedno manželství bylo zplatněno,
- svátost nemocných přijalo 170 starých a nemocných farníků (z toho 128 při společném
udílení v kostele nebo v sociálních zařízeních);
- pohřbů či posledních rozloučení bylo 46.
A připomínka hlavních událostí roku 2020 pro historii:
- 1. 1. do nového roku kostel vstoupil s venkovním prostranstvím bez plotů a zdí, které
byly zbourány.
- 10. 1. byl farář Martin Hobza jmenován provinciálem českých salesiánů.
- 21. 6. požehnán nový vstup biskupem Herbstem.
- 1. 7. předal M. Hobza službu faráře F. Blahovi.
- 1. 9. přišel nový farní vikář Petr Košák.
- 1. 12. zemřel bývalý provinciál Benno Beneš, rozloučení s ním proběhlo na slavnost
Neposkvrněné 8. prosince.
- 6. 12. oslavily salesiánky 40 let přítomnosti v ČR
- 21. 12. oslavil Jenda Vývoda 96. narozeniny!
A velké poděkování všem, kteří tvoříte farnost a pomáhali jste ji v loňském roce budovat a spoluvytvářet:
spolubratřím salesiánům, pastoračním asistentům Tomášovi a Zdeňce, členům pastorační a ekonomické rady, kostelnicím v čele s Věrkou, květinářkám, účetní, varhaníkům
a varhanicím, hudebníkům a zpěvákům, katechetům a katechetkám, recepčním, minia maxistrantům, jáhnům, organizátorům agapé, akolytům, lektorům, vedoucím Úterků,
týmu Alfy, Bety, týmu obnovy v Duchu Svatém, vedoucím a zodpovědným za nejrůznější
společenství a modlitební skupiny, týmu dětských bohoslužeb, týmu Kobylístku, správci farního webu, nástěnkářkám, organizátorům Noci kostelů, farních poutí, Dne Salesiánského centra, dětského bazárku, adventních trhů, dětského karnevalu, farního plesu,
Tříkrálové sbírky, těm, kdo uklízejí, co si vzali na starost dětskou místnost, kuchyňku, chystají vánoční stromky, betlém, Boží hrob, sekání trávníku před kostelem, kdo se
účastní farních brigád, kdo hlídají druhým děti, pomáhají starým, kdo doučují, vedou
kroužky, podporují lidi v nouzi, navštěvují staré a nemocné, přispívají na provoz farnosti
a celého Salesiánského centra, knihovníkům, fotografům, těm, kdo chystají občerstvení
při farních slavnostech, kdo pečují o farní zahradu, kdo opravují a udržují kostel a přilehlé prostory, kdo zprostředkují druhým práci, bydlení, kdo se za farnost modlí a nabízí
Bohu své bolesti nebo nemohoucnost, ale i těm, komu leží na srdci všichni ti kolem nás,
kteří ještě nepoznali Ježíše a jeho nabídku spásy.
Vděčný farář František
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Kurz Alfa on-line pro
mládež i dospělé
Každý má otázky
Zveme vás a také vaše blízké či přátele,
kterým byste rádi představili křesťanství,
na kurz Alfa on-line. V dobách nejistoty
a koronavirových opatření hledáme způsoby, jak se i nadále setkávat. Přijďte si na
Alfu on-line popovídat o základních otázkách lidské existence. Alfu on-line pořádá
Kancelář kurzů Alfa ČR jako celorepublikový kurz ve spolupráci s několika křesťanskými církvemi. V organizačním týmu
jsou zapojeni z naší farnosti jako vedoucí
diskusní skupinky Tomáš Kabelka a Tomáš Redlich. Alfa on-line začíná v úterý
26. ledna 2021 od 19.00 hodin a bude probíhat pravidelně jednou za týden v úterý večer do 30. 3. 2021.
Přihlašování probíhá na odkazu níže, kde
je přehled termínů a témat a kde si také
můžete zvolit preferenci regionu či církve.
Níže najdete i další souhrnné informace
o Alfě.
Tomáš Redlich, 777 053 394
Přihlášky na Alfu on-line: http://
www.kurzyalfa.cz/kurzy/1983/
Více o Alfě: http://www.
kurzyalfa.cz/kurzyonline/

Nejbližší akce před námi
Obnova v Duchu Svatém začíná online
17. ledna. Přihlásilo se na ni 60 účastníků. Prosíme o modlitbu, aby se Duch Svatý
mohl projevit v životě účastníků, kazatelů,
organizátorů i celé naší farnosti.
V neděli 17. ledna uplyne 67 let od smrti
Ignáce Stuchlého. Papež František těsně
před Vánoci schválil dekret o jeho heroických ctnostech, což je další krůček na cestě v procesu blahořečení.
Ekumenická bohoslužba 22. ledna
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v kostele U Jákobova žebříku s online přenosem (viz podrobnější informace níže).
Kurz Alfa on-line pro mládež a dospělé
se rozběhne od 26. ledna.
Oslava Dona Boska 31. ledna připadá
na neděli. Rozhodně to nevypadá na možnost pořádat akce pro více lidí. Proto na
něj vzpomeneme při všech nedělních bohoslužbách. Vzpomeňte na něj i ve svých
rodinách, něco si o něm či od něj přečtěte, případně si ho připomeňte při zhlédnutí filmu. A poproste ho za celé Salesiánské
centrum a dar nových a věrných povolání
do Salesiánské rodiny.
Svátost nemocných – společné udílení
připadá na památku Panny Marie Lurdské
ve čtvrtek 11. února. Plánujeme zvláštní bohoslužbu v 15 hodin, za nepříznivých
podmínek můžeme ještě jednu bohoslužbu
přidat. Je také možno o svátost nemocných
požádat individuálně telefonicky, e-mailem, případně požádat o návštěvu kněze.
Postní doba začíná Popeleční středou
17. února. Během přípravy na Velikonoce
nás budou provázet křížové cesty, které – pokud to bude možné – budou bývat
o postních nedělích ve 14.30. V tom případě budeme prosit, aby si jednotlivá společenství či konkrétní osoby jednotlivé termíny křížových cest rozebrali a zajistili
jejich vedení. Opět, dá-li Pán, jsou naplánovány dvě postní duchovní obnovy. V sobotu 13. března celodenní obnova pražské Salesiánské rodiny, která je otevřena
i dalším zájemcům. Povede ji Petr Košák.
A o týden později 20. března má proběhnout obnova farnosti. Pokud obnovy nebudou moci proběhnout v kostele, pokusíme
se přednášky připravit k poslechu či ke
zhlédnutí.
Manželům nabídneme od 7. února on-line
seminář manželů Smékalových O manželství a dětech aneb plaveme v tom s vámi.
František
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Zápis ze setkání pastorační
rady 6. 12. 2020
Koronavirus a Vánoce: PRF zhodnotila
situaci okolo koronaviru, podala návrhy
kolem bohoslužeb o Vánocích a na roznášení Betlémského světla a vyzvala k přípravě návrhu domácí liturgie pro ty, kteří
se nebudou moci zúčastnit bohoslužby na
Štědrý den v kostele.
Projekt Salesiánského centra 2021–2026:
PRF byla vyzvána ke spolupráci při tvorbě tématu pro následující roky, jak již bylo
uvedeno dříve v Kobylístku (přišlo cca 15–
17 odpovědí od jednotlivců, rodin či společenství). Členové PRF byli vyzváni, aby se
zamysleli se nad současnou situací a nad
výzvou do budoucna a do Vánoc zaslali
Václavu Jiráčkovi svoje odpovědi. Při lednovém setkání by pak byly návrhy představeny (i návrhy již přijaté od ostatních
členů farnosti) a začaly by se formovat výzvy a priority, které by byly zařazeny do
užšího výběru, dále debatovány a zhodnocovány v jarním období příštího roku spolu
s podněty ze střediska mládeže a komunity SDB. Do Vánoc lze do ankety zapojit ještě další farníky.
Výjezdní setkání PRF bylo plánováno
8.–9. ledna 2021. Kvůli epidemiologické
situaci se neuskutečnilo. Plánuje se zamyšlení nad projektem Salesiánského centra
individuálně se sdílením reakcí online.
Otázka sousoší s Donem Boskem v areálu Salesiánského centra (informace o záměru proběhla v Kobylístku). Nápad má
podporu salesiánů, řeší se názor farníků.
Tři lidé v odpovědích preferovali investice
spíše do dětí než do soch. Členové PRF se
k instalaci sousoší přiklání jako k vhodnému symbolu, který odlišuje středisko a Salesiánské centrum od klasického DDM.
Otázka sochy a její podoby zůstává tedy
nadále otevřená.
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Různé
Prosba o zpřístupnění videa Kairos na farním webu z koncertu (cca 3–4 roky zpět).
Vzdělávání ve farnosti bylo připomenuto,
mělo by se mu v budoucnu věnovat více pozornosti.
V rámci vzájemné pomoci se hledají rodiny, které potřebují finanční pomoc. Dotaz
vzneseme i přes vedoucí jednotlivých společenství ve farnosti.
Dát věřícím doporučení a inspiraci ke
vhodnému prožití společné liturgie v rámci rodiny. Texty nedělní liturgie jsou k dispozici v kostele. Pro rodiny nabídnout texty k domácí bohoslužbě zejména na Štědrý
den.
Další řádné setkání PRF 25. 4. 2021.
Lukáš Gregora

nebo na Facebookovou událost Farní ples
2021. 14. 2. na sv. Valentýna zveřejníme
fotky na farním webu a Facebooku a proběhne hlasování. Hlavní výhrou budou VIP
vstupenky na Farní ples 2022!!!
2. Dobře se najím, napiju,
přečtu plesové noviny
Pamatujete si, co jste na plesích jedli? Víte,
že máme tým farnic, které pro nás vyrábí
jedlou tombolu? Máte oblíbený obložený
chlebíček? Dopřejte si něco dobrého a přečtěte si k tomu naše letošní Plesové noviny! Vyjdou přesně v den plesu (23. 1. 2021)
buď tištěné v kostele (v omezeném množství), nebo ke stažení na farním webu:-)

3. Setkám se s přáteli, tančím
a bavím se
Původně jsme plánovali venkovní maškarní průvod s písněmi a vynášením Korony.
I to nám vzteklý PES zakázal a my musíme počkat, až zaleze do boudy. V den plesu
tedy alespoň zveřejníme video z jubilejního 25. plesu a můžeme společně zavzpomínat na doby, kdy mohlo společně plesat, tančit či dokonce zpívat (!) neomezené
množství lidí…
Těšíme se na vás alespoň virtuálně!
Váš plesový tým

Farní ples
Milí farníci, přátelé, kamarádi, jak jistě
tušíte, farní ples pro vás letos tak, jak ho
známe, připravit nemůžeme. Na druhou
stranu však cítíme, že bychom nějakou příjemnu společenskou akci již nutně potřebovali. Rozhodli jsme se proto, že připravíme alespoň náhradní program. Zamysleli
jsme se, jaké mohou být důvody, proč chodíme na ples, a snažili se pro každý z důvodů nabídnout náhradní řešení. Pokud se
v některém z nich najdete, potěší nás, když
se do nabídnuté aktivity zapojíte:-)
Proč chodím na farní ples?
1. Pěkně se obléknu
Máte nějaké svoje fotky z minulých ročníků?
Koupili jste již luxusní novou róbu, kterou
musíte všem ukázat? Nebo snad máte chuť
vytáhnout zase po roce oblek ze skříně?
Vyhlašujeme fotosoutěž “Náš nejlepší
ples”. Pošlete svou fotku (prosíme jen jednu) na email plesy.kobylisy@gmail.com,

Kobylístek
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Ekumenická bohoslužba
22. ledna online
Již více než sto let se v termínu od 18. do
25. ledna koná v katolické církvi Týden
modliteb za jednotu křesťanů. Od 60. let
20. století tento modlitební týden společně
organizují Světová rada církví a Papežská
rada pro jednotu křesťanů. Dekret o ekumenismu II. vatikánského koncilu z roku
1964 společnou modlitbu označuje za „duši
ekumenického hnutí“, za velmi účinný prostředek k vyprošení milosti jednoty a za
autentický výraz společenství, které mezi
křesťany existuje na základě společného
křtu. Koncilní otcové katolickým věřícím
kladli na srdce, že při některých zvláštních příležitostech, jako jsou modlitby za
jednotu a ekumenická shromáždění, „je
dovoleno a přímo žádoucí, aby se katolíci
spojili v modlitbě s odloučenými bratry“.
V naší farnosti se na konání ekumenických bohoslužeb v rámci lednového týdne
modliteb pravidelně střídáme se sborem
Českobratrské církve evangelické při kostele U Jákobova žebříku a zveme k účasti
duchovní a členy dalších církví z blízkého okolí. Letošní ekumenická bohoslužba se uskuteční v pátek 22. ledna 2021
od 18 hodin v kostele U Jákobova žebříku,
ale s ohledem na epidemiologická opatření se jí zúčastní jen jeden až dva zástupci
z jednotlivých církví. Všichni zájemci jsou
zváni k online přenosu (odkaz na webovou platformu bude zveřejněn na stránkách farnosti v rubrice akce). Kazatelem
by měl být farář od sv. Terezičky.
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021 připravila ekumenická
ženská komunita v Grandchamp ve Švýcarsku. Za téma zvolila text „Zůstaňte
v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“, který
vychází z Janova evangelia 15,1–17 a shrnuje povolání této komunity věnovat se mod-
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litbě, smíření a jednotě církve i lidské rodiny. Český překlad materiálů pro týden
modliteb je k dispozici na stránkách Ekumenické rady církví v ČR:
www.ekumenickarada.cz/in/3168/
tyden_modliteb_za_jednotu_krestanu_2021
Martin Vaňáč

Modlitební triduum Modliteb matek
Srdečně zveme na modlitební triduum
Modlitby matek, které se koná 29. – 31. ledna. Sejdeme se vždy po večerní bohoslužbě, tj. asi kolem 19.15 hod.
Doporučené texty z Písma
– pátek: Gn 3,1– 7;
- sobota: Mt 5,20–24;
- neděle: Iz 45,20–25.
Zveme všechny ženy (nejenom matky), které cítí potřebu modlit se za děti a rodiny.
Těšíme se na Vás.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci prosím, sledujte ohlášky, kde upřesníme setkání dle aktuální situace na konci
ledna. Za skupinky MM
Anežka Remešová

On-line setkávání nad Biblí

Pán Bůh má různé cesty, jak nás lidi oslovit a být nám blízko. Jednou z nich je také
Boží slovo obsažené v Bibli. V dnešní době,
kdy máme omezené možnosti přijít na mši
svatou, naslouchat při ní Božímu slovu
a přijímat eucharistii, je o to více aktuální
číst si Bibli, mít ji jako zdroj Boží přítomnosti. Číst ji můžeme sami, v rodině, ale
také ve společenství.
A tak zveme všechny, kdo byste chtěli čerpat duchovní posilu z Bible ve společenství
ostatních, na pravidelné on-line setkávání
nad Písmem, které probíhá každý čtvrtek
od 19.30 do 21 h. Stačí se jen v den a čas konání připojit kliknutím na odkaz na farním
webu v rubrice akce, nebo si nechat odkaz
zaslat. Potřebujete kameru, mikrofon, hodí
se případně i sluchátka. Kontaktní osobou
je Radek Pavelka, na kterého můžete směřovat případné dotazy:
petr.jan.radek@gmail.com; 602 686 570.
Tomáš Redlich

Úterky u Terky

Úterky u Terky pro vás zajistily zajímavé hosty také v následujících měsících.
V únoru přijde salesián Zdeněk Jančařík,
který bude mluvit o skryté církvi a ženatých kněžích. V březnu nás čeká zajímavá
návštěva Jiřího Laňky, který bude mluvit
o své práci šéfinstruktora Útvaru rychlého nasazení Policie České republiky a trvalého jáhna. Vzhledem k situaci nejsme
schopni říct, zda budou setkání probíhat
naživo nebo skrze online vysílání. Pro bližší informace sledujte náš Facebook Úterky
u Terky.
Daniel Blažek

Postní doba na
středečních dětských
Popeleční středou, která letos připadá na
17. února, začne postní doba a s ní i tradiční aktivita pro děti. Během letošní postní
doby poznáme osoby, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži. Každý týden si přečteme o dvou zastaveních křížové cesty a pomodlíme se. Více
se dozvíte na dětské nástěnce, na středečních mších – pokud epidemiologická situace umožní jejich konání, nebo na internetových stránkách naší farnosti.
Zdeňka Korousová a dětský tým
Jenda Vývoda a 96 svíček. Milý Jendo, všechno nejlepší a Bohu díky!
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SALESIÁNSKÉ CHALOUPKY

chaloupky@sdb.cz
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Salesiánské chaloupky

Na léto Salesiánské středisko mládeže
opět připravuje mnoho táborů a chaloupek. Dokonce se chystají i dvě zcela nové
chaloupky:
1. Bitva na řece Pádu – pro kluky od 7 do
9 let, místo konání Fara Míčov, Železné
hory (blízko Pardubic), pod vedením P.
Jendy Fojtů, SDB
2. Chaloupka pro děvčata (od 8 do 10 let)
pod vedením sestry Lídy Rybecké, FMA.
Pro přijetí dětí na tábor platí tato pravidla:
- Přihlašování na letní tábory a chaloupky bude zahájeno od 1. února 2021 zde:
https://strediskokobylisy.cz/tabory/.
- Na tábory a chaloupky jsou přednostně
přihlašovány děti, které již na chaloupkách nebo táborech byly v loňském roce
(z důvodu kontinuity programů a navázaných přátelských vazeb). Tato možnost platí vždy pouze v prvním únorovém týdnu. (V roce 2021 nejpozději do
7. 2. 2021). Pokud se v této době nepřihlásí děti, které se chaloupek, táborů
účastnily v předcházejícím roce, postupujeme místa dalším zájemcům v pořadí, v kterém se přihlásili.
- Děti, které se hlásí na tábory, chaloupky, musí mít vychozenou 1. třídu. (Toto
pravidlo neplatí po příměstský tábor
pro nejmenší.)

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA
-

Hlásíte-li k nám dítě na tábor, prosíme vás o poskytnutí úplných informací
o zdravotním stavu a dalších důležitých
informací (např. výchovné problémy,
specifické stravovací návyky, těžkosti
s usínáním, hyperaktivita, plachost dítěte, plačtivost, atp.). Tím nám pomůžete zajistit pro celou skupinu dětí odpovídající péči. Tyto informace prosím
uveďte do položky Upozornění na zdravotní stav.
- Pokud obdržíte oznámení o přijetí vašeho dítěte na chaloupku, tábor, prosíme
o úhradu příslušné částky převodem
z účtu nejpozději do konce března,
v případě pozdějšího přihlášení je nutné platbu provést do pěti dnů po přihlášení.
- Všechny děti musí odevzdat v den odjezdu na tábor Bezinfekčnost – stáhnete na webové stránce:
www.strediskokobylisy.cz/tabory/
- Děti, které pojedou na tábor o více než
30 účastnících do 15 let, musí odevzdat
i potvrzení od lékaře do 30. května 2021
na recepci. (Jedná se o tábor Eldorado.)
- Informace a přihlášky:
chaloupky@sdb.cz
Doufáme, že si chaloupky a tábory děti
v roce 2021 opět užijí a že nám covidová
vlna již žádné tábory nenaruší.
Eva Špačková

CITÁT SV. TEREZIČKY

„Milovat znamená dát všechno
a přidat sebe samého.“

Vítek Kostečka – poděkování za dar života
Ve čtvrtek ráno 14. ledna 2021
zemřel náš farník pan Vít Kostečka. Rád bych jménem svým
a věřím, že i jménem čtenářů
Kobylístku a farníků od sv. Terezičky vyjádřil vděčnost za
dar jeho života a zvláště za jeho
zájem o naši farnost, který se
projevoval i ve velké ochotě ke
službě. Vzpomínám si, že před
lety byl Vítek tím, kdo reagoval
na výzvu pomáhat s grafickou
úpravou jednotlivých čísel Kobylístku a rozšířil tak náš tým.
Dlouhodobě se staral o aktualizace dřívější verze farního
webu. Díky Vítkovi máme ve
farním audioarchivu širokou
škálu zajímavých nahrávek
z různých přednášek a akcí,
které u Terezičky v minulosti
proběhly. Rád se jich účastnil
a nahrával je pro ostatní. Před
několika lety působil v našem
kostele jako kostelník a také
pomáhal Salesiánské asociaci
Dona Boska (SADBA).
Vítka jsem vnímal jako velice poctivého,
pracovitého a spolehlivého člověka. Byl
rád, když se věci dělaly tak, jak bylo domluveno. A když bylo z jeho pohledu třeba, dokázal se i rázně vyjádřit, pojmenovat
věci pravým jménem, za což jsem mu byl
vděčný, protože tím ukazoval jiný pohled
na věc a ne každý je k tomu ochotný.
Milý Vítku, děkuji Ti za vzájemnou spolupráci, inspiraci, za Tvou službu a přeji Ti
i jménem čtenářů a farníků Boží blízkost
a věčnou radost z ní.
S úctou, Tomáš Redlich
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PS: Když jsem s Vítkem před Vánoci mluvil
naposledy, vyjádřil přání, že by bylo hezké,
aby do budoucna měla verze Kobylístku na
internetu barevné fotografie a že by to rád
dělal. Uvidíme, možná se nám tato inspirace
podaří realizovat.

Vítek se narodil 31. 10. 1943, bylo mu tedy
77 let. Poslední rozloučení s ním se koná
u sv. Terezičky 25. 1. od 11.00.
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Anketa
Děkuji všem, kteří se zapojili do ankety
ohledně reflexe koronavirové doby. Přišlo 39 odpovědí (7 mužů, 32 žen; věk: do 14
let 1, 15–24 let 2, 25–34 let 1, 25–54 let 27,
55–65 let 3, nad 65 let 5; 18 odpovědí bylo
neanonymních (jméno, příjmení, příp. e-mailová adresa), 4 částečně anonymní
(pouze křestní jméno), 17 anonymních).
Anketa ukázala pestrost farníků, přinesla
řadu podnětů, z nichž se řada uskutečnila, některé zůstávají výzvou do budoucna.
Udělal jsem jakési shrnutí odpovědí, kte-

ré i přes snahu o stručnost má 7 stránek.
Kvůli rozsahu a vzhledem k tomu, že odpovědi přišly pouze elektronicky, neuvádím
shrnutí do Kobylístku, ale je na webových
stránkách farnosti ke stažení jak shrnutí,
tak soubor se všemi odpověďmi i anonymizovaná tabulka se všemi odpověďmi. Kdo
máte zájem, podívejte si. Ještě jednou děkuji všem za odpovědi a zejména těm, kteří
napsali přínosné podněty.
https://terezicka.cz/download/10774/
František

Betlémské světlo sousedům pomáhá
Moc mě potěšily reakce několika našich
sousedů v paneláku, když jsme jim nabidli přinesení Betlémského světla k jejich bytům na Štědrý den. S jednou paní už jsme
se domluvili i na příští rok s tím, že nás
zve o něco dříve, abychom se u nich doma
mohli chvilku zdržet, dát si něco dobrého, zazpívat si koledy, popovídat si a prožít
společný čas.

jící, pracující společně) žije také částečně
z darů, ale především z platů a mezd, které pobírají tam, kde jsou zaměstnáni. Právě komunita by byla hlavním přispěvatelem na stavbu sousoší. Farníky a další lidi
bychom rádi pozvali ke spoluúčasti, ale

vzhledem k výše napsanému chápeme, že
každá domácnost může zvažovat, zda se
na tomto díle chce účastnit.
S pozdravem za salesiánskou komunitu
Petr Boštík

Ještě jedno poděkování
Chci ještě vyjádřit jedno poděkování. To,
že je to v kostele pěkné a že se v něm můžeme cítit dobře, je i velká zásluha skupiny
žen, které každý pátek po ranní mši svaté
v naprosté sehranosti a s pokornou velkorysostí opráší, vymetou a vytřou každé
zákoutí kostela a přilehlých prostor. Není

jich moc, přibývá jim let a o to víc si zaslouží náš respekt. Mám takový sen, prosbu či
přání, kdyby se k nim mohl přidat někdo
další, bylo by to ještě lepší. Nebo kdyby se
našla další skupinka, která třeba nemůže
ráno, ale mohla by někdy navečer…
František

Vnímal jsem a věřím, že skrze Betlémské
světlo Bůh může prozářit naše vzájemné
vztahy svou Láskou a přítomností. Pomoci nám lépe se spolu poznat a vystoupit tak
z často přítomné sousedské anonymity.
A to je pro mě velmi krásná vánoční zkušenost. Děkuji Lukášovi Gregorovi za pěknou inspiraci a Honzovi Horelovi a dalším
skautům za pravidelné přivážení světla do
našeho kostela.
Tomáš Redlich

Sousoší s Donem Boskem
Děkujeme za reakce na naši výzvu v Kobylístku ohledně sousoší s Donem Boskem.
Vážíme si vaší otevřenosti. I my vnímáme,
že současná situace pandemie představuje znejistění plánů, které jsme si v minulosti udělali. Jako salesiáni se chceme věnovat dětem a mladým lidem a věříme, že
prostředí, ve kterém žijeme, jeho vizuální
podoba je také prostředkem evangelizace
a vzdělávání. I Don Bosco vystavěl na Valdoku hezký areál a díky tomu je Valdocco
dodnes krásným místem pro poznávání
salesiánské spirituality. Co se financová-
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ní případné sochy u nás týče, rádi bychom
poukázali na důležitou věc, která možná
v textu nevynikla. Jistě víte, že v Salesiánském centru působí společně farnost sv.
Terezičky, Salesiánské středisko mládeže
a místní komunita salesiánů. Tyto organizace mají oddělené hospodaření a zdroje příjmů. Farnost pokrývá svou činnost
hlavně prostřednictvím darů a sbírek.
Středisko mládeže realizuje programy pro
děti a mládež díky darům, dotacím a také
vlastní hospodářské činnosti (např. pronájmy). Komunita salesiánů (řeholníci ži-
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POZVÁNKY ODJINUD

VZÁJEMNÁ POMOC

Informace o průběhu Tříkrálové sbírky 2021

Centrum pro rodinu arcibiskupství pražského

Vážení přátelé, jak jste byli již dříve informováni, bylo naplánováno tradiční týdenní koledování v naší farnosti od 11. do 18.
ledna. Jelikož se momentálně (9. 1.) protiepidemický systém – PES nachází na stupni č. 5, není bohužel možné, aby koledníci
vyšli do ulic. Vývoj situace a stupně PES
je těžké předpovědět. Pokud by však PES
klesl na stupeň č. 4, je koledování v omezené míře povoleno. Podrobnosti a data
koledování bychom si v takovém případě
upřesnily s vedoucími skupinek a rodiči.

Seminář Základy teologie manželství
nejen pro ty, kdo připravují snoubence – 23. ledna v sále Pastoračního střediska od 10.00 do 15.00, povede doc. Ing. Mgr.
Aleš Opatrný, Th. D.
Přihlášky a další podrobnosti na webu
níže.

Do 30. dubna je možné sbírku podpořit online (www.trikralovasbirka.cz, DMS). Kasičky a letáky se nám díky vstřícnosti farníků podařilo umístit i v ordinaci MUDr.
Muchy a v několika prodejnách. Děkujeme
Vám mnohokrát za Vaši štědrost, kterou
prokazujete přispíváním do tříkrálových
kasiček (během svátku Tří králů v kostele) a také do kasičky v recepci Salesiánského centra (do 24. 1. 2021). Pokud je recepce
uzavřená, lze přispět před a po mši i do kasičky v sakristii.
Za tým Tříkrálové sbírky
E. Hýsková a M. Vinklárková

Kuchař/ka – výdej jídel
Přijmeme zaměstnance do naší moderní jídelny v Praze 8, na výdej obědů. Jde o částečný úvazek, 1–2 dny v týdnu dle dohody.
Hlavní pracovní poměr, možno i DPP. Pracovní doba: 8.30–15.30, mzda 100 Kč/hod.

Příprava na život v manželství – 26. ledna až 16. března. Snoubenci se přihlašují
na webu níže.
V předstihu také zveme 13. února na Pouť
ke sv. Valentinu na Vyšehradě. Pokud to
bude možné, bude mít dvě části: duchovní
obnovu pro snoubence povede Mons. Aleš
Opatrný a poutní mši svatou v bazilice sv.
Petra a Pavla celebruje P. Michal Němeček.

Víkend pro rodiče, kterým odcházejí děti z domova – Jak naplnit prázdné
hnízdo byl přesunut na 16.–18. dubna.
Přihlásit se můžete na e-mailu:
info@panskydumrozmital.cz
nebo na telefonu 734 435 295.
Pro povzbuzení a inspiraci zveme na
www.manzelstvi.cz: Otázky lásky, Jakými
jazyky hovoříte?, Strom roste za cenu popraskané kůry.
Najdete nás i na Instagramu:
www.instagram.com/manzelstvi.cz
Jana Šilhavá a Klára Kudrnová
http://www.apha.cz/cpr-novinky

Náplní práce je objednání, výdej několika
druhů teplých jídel (cca 50 obědů) a následný úklid.
Vhodné pro absolventy, vhodné pro osoby
ZTP. Nástup možný od ledna 2021. Praha 8.
phlavacek@elektroline.cz
Pavel Hlaváček, tel.: 606 731 122

Jeden dětský dárek navíc
Děkujeme všem, kdo se zapojili do vánoční
akce Jeden dětský dárek navíc, a potěšili
tak děti z městské části Praha 8 nebo podpořili aktivity organizované Salesiánským
střediskem mládeže Kobylisy.

Věříme, že dárky udělaly radost nejen dětem.
Katka Jelínková a Tomáš Redlich

Sv. Rodina

18

Kobylístek

leden–únor 2021

19

JÁ A MOJE FARNOST

JÁ A MOJE FARNOST

Krátké představení dvou kamarádek z týmu Tříkrálové sbírky 2021 v naší farnosti
Jmenujeme se Eva Hýsková a Míša Vinklárková a seznámily jsme
se před několika lety během kurzu Alfa. Nezávisle na sobě jsme
se přihlásily i do kurzu Zacheus. Ve druhé části kurzu jsme měly
možnost více se poznat při setkávání v užší skupince.
Při jedné nedělní mši jsme se dozvěděly, že farnost hledá někoho, kdo by se po manželech Triebeneklových ujal organizace Tříkrálové sbírky. Obě nás to oslovilo a domluvily
jsme se, že to s “Tříkrálovkou“ zkusíme společně.
Cenné rady jsme získaly od bývalých koordinátorů a jejich týmu. V dnešní nejisté době
jsme vděčné za podporu nejen ze strany vedení farnosti, ale také Marušce Rýparové, Tomáši Redlichovi a Jožkovi Neduchalovi. Děkujeme za aktivní zapojení i Věrce Novotné
v Chabrech. (Více o sbírce v samostatném příspěvku.)
Tomáš Redlich nás požádal o krátké představení, proto připojujeme pár vět o sobě:

Eva Hýsková
Pocházím z Moravy z tradiční katolické rodiny. Po ukončení gymnázia v Uherském
Hradišti jsem studovala cestovní ruch
a ekonomiku. Poté jsem v tomto oboru pracovala v Praze a později na konzulárním
oddělení jednoho velvyslanectví.
Když jsem do Prahy odcházela, dostala
jsem od salesiána P. Pekárka kontakt na P.
Horníka (v té době bez státního souhlasu,
který se přesto duchovně věnoval mnoha
lidem) a na Jendu Vývodu a tím i „Terezičku“. Časem jsem poznala hnutí Fokoláre,
v rámci kterého se již léta s děvčaty pod
vedením Helenky Radkovské scházíme.
Do Prahy jsem se i vdala. Po svatbě jsme
bydleli s manželem několik let v Troji, od
80. let v Čimicích. Manžel je přírodovědec
a jeho obor je i jeho koníčkem. Máme dvě
dnes již dospělé děti Davida a Radku a radost nám dělají také tři vnučky.
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Jelikož jsem již několik let mimo pracovní
proces, mám více času na rodinu i příležitostné dobrovolnické aktivity. Jsem vděčná za naše živé farní společenství, ve kterém jsem našla mnoho přátel. Těším se již
na duchovní obnovu „Život v Duchu“.

Míša Vinklárková
I když jsem byla pokřtěná jako dítě, v šesti
letech, cesta k víře byla u mě poměrně klikatá. A k Terezičce jsem začala pravidelně
chodit až před asi šesti lety, když jsem se
vrátila do Prahy z východních Čech, kde
jsem několik let žila a pracovala (pracuji
v lékárně jako magistra). A protože jsem
jako dítě nechodila na náboženství, najednou jsem pocítila touhu doplnit si toto
vzdělání.
V katechumenátu u Martina Hobzy
jsem se myslím dozvěděla vše podstatné a všichni jsme vytvořili společenství,

Kobylístek

Míša Vinklárková a Eva Hýsková a uprostřed naše milá recepční Mária Rýparová

které nám přineslo mnoho obohacujících
chvil a setkání. O Velikonocích 2018 jsme
byli pokřtěni a já byla biřmovaná a bylo to
moc krásné. Uvědomovala jsem si, jak by
mi toto setkávání ve společenství a u Božího slova chybělo, a tak mě moc potěšila nabídka Katky Cveklové (mé biřmovací kmotry), že mohu chodit k nim do spolča. Tam
se pravidelně (nyní bohužel kvůli koronaviru nepravidelně) setkáváme u nedělních
textů a zamýšlíme se nad nimi.
V životě všichni prožíváme období klidná
a radostná, ale také období náročná, bouřlivá až dramatická. Teď už vím, že s Boží
pomocí se dá vše zvládnout.

leden–únor 2021

Eva Hýsková, Míša Vinklárková
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Bůh si vždy
najde cestu
První salesiánské sliby složil v Kobylisích, ale na kněze byl vysvěcen
v Bulharsku. Dlouhá léta působil jako misionář, nyní se stal tím, kdo
vysílá dobrovolníky na misijní pobyty. I když se mu východní obřady
zdály zpočátku dlouhé, nakonec se východní křesťanství stalo součástí
jeho samotného. Salesián a nový ředitel Sadby Jaroslav Fogl.
Působil jste léta v Bulharsku na misiích, teď jste se přesunul do Prahy a do
kanceláře. Nakolik je to pro vás zásadní
změna?
Zatím si zvykám. Prožívám to jako poslání,
jako něco, co ode mě Bůh vyžaduje. Takže
určitě ne tragicky, i když jsem se setkal s takovým ponávratovým kulturním šokem, který je po těch letech normální. Včetně toho,
že chcete koupit v obchodě něco, co se zde
v něm běžně neprodává. Hledal jsem součástku k ozvučení mixážního pultu, v elektru to neměli, to se tam běžně v Bulharsku
prodává. Nakonec to měli v krámku s hudebními nástroji. Jsou to drobnosti, ale vnímáte, že za tu dobu se to posunulo někam
dál a vy vlastně na to přicházíte až teď. Byl
jsem v Bulharsku patnáct let a 20 let jsem
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salesiánem. První sliby jsem mimochodem
složil v Kobylisích. Na konci mých studií
teologie se vykrystalizovalo, že my salesiáni
bychom mohli působit ve Staré Zagoře. Když
jsem se vrátil poprvé z Bulharska v roce
2004, kde jsem byl na asistenci, byl jsem
s Jardou Vracovským u vzniku Sadby a spolu jsme vytvářeli formační program Cagliero.
Takže teď po návratu mi to vlastně není cizí.
Rozdíl je v zemích, kam se dobrovolníci posílají, dnes je těch míst výrazně víc. Tady jsem
si musel zvykat na jiný styl práce, v Bulharsku totiž platí, že kdo je šéf, ten řídí, i když
mi to tam nebylo blízké, zvykl jsem si tam
na to. Tu máme tým nadšených lidí, na které
mohu spoléhat a kteří jdou do práce tvořivě,
a já tomu dávám jen směr. A to je skvělé.
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Dá se říct, že život v Bulharsku je pomalejší?
Ano, to je. I v tom manažerství je společnost
jinde, celý stát je jinde. Co my jsme tady řešili před 10–15 lety, oni k tomu teprve dochází.
Dobrovolnické aktivity stát moc nepodporuje, má spíš tendenci udržet si to ve své kompetenci a mít to pod kontrolou.
Co konkrétně jste měl v Bulharsku na
starosti?
Rozjíždět a koordinovat romskou pastoraci.
Chtělo se vám z Bulharska odcházet?
Odchod byl složitý a náročný. My misionáři
neměníme místo tak často, ale počítal jsem
s tím, že tam nebudu napořád. Měl jsem tam
silné vazby na místní, nejen na děti. Od ledna 2020, kdy jsem se dozvěděl, že budu odcházet, jsem pracoval na tom, aby to všichni
zvládli. A teď bych řekl, že je to dobrý. A přestože tu v Kobylisích vlastně nikdo nemůže rozumět, jakou změnu prožívám, cítím od spolubratrů podporu. Naopak, tým Sadby tomu
rozumí, protože si na misiích tím taky prošli.
Tady v Česku se několikrát konaly sbírky na misie a kostel v Bulharsku. Jak
tuhle pomoc vnímají místní?
Musím zmínit pravoslavnou církev, tam nemáme její podporu. V Bulharsku je pro nás
jednodušší se domluvit s muslimem, než
s někým z křesťanských církví. Je tam znát
spíš konkurence, která mě vždy mrzela. Pravoslavná církev je majoritní a hodně věcí se
nahlíží z jejího pohledu a jejích zájmů. Šířit
činnost a myšlenky jiné církve je z řad pravoslavných často pokládáno za nepatřičné.
Z toho důvodu je složité podporovat nás oficiálně i pro běžné lidi. Každopádně, Bůh si
vždy najde nějakou cestu, člověka, přes kterého se dá spousta věcí zařídit. Na druhou
stranu, pracujeme s lidmi, kteří jsou hodně
na okraji společnosti a ta to ocení.
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A stavba kostela je v jaké fázi?
Teď se připravuje dům na bydlení pro salesiány. S tím, že některé místnosti by se využívaly pro středisko, abychom nemuseli
platit nájem na dosavadním místě. Na místě,
kde bude škola, je už vnější fasáda, jsou tam
okna, uvnitř je to ještě hrubá stavba.
Vy v Bulharsku sloužíte ve východním
obřadě. Bylo pro vás těžké zvyknout si
na východní vnímání křesťanství?
Jednou jeden biskup na nás reagoval slovy,
že prý co my jsme to za katolíky. A já jsem
se naučil odpovídat, že my jsme teprve ti
opravdoví katolíci, protože „dýcháme oběma plícemi“. Ze začátku jsem si musel třeba
zvyknout na to, že obřady jsou někdy hodně
dlouhé. Ale postupně jsem to přijal a teď je
to taková část mě samotného, že už to nejde odebrat. Je to něco, co může obohacovat,
protože rozumíte západnímu i východnímu
stylu křesťanství. Máme stejnou víru, jen
jiný pohled, důrazy pohledů na víru jsou
jinde. Některé věci jsme my na západě zapomněli a soustředili jsme se na něco jiného
a platí to i z druhé strany. Východ se více
soustředí na vztah s Kristem. V tom vztahu
hřích vadí, ale zároveň se tím hříchem vztah
nelikviduje. My na západě v to také věříme,
ale neumíme to prožívat, na východě tohle
umí lépe prožít. Také mají větší důraz na
vzkříšení, u nás spíše na ukřižování a utrpení. Ale v tom západě a východě je opravdu
celá plnost krásy křesťanství. Východ může
být pro nás obohacující i v tom, že díky němu
můžeme vidět pestrost věcí, které na západě
máme, ale neuvědomujeme si je.
Absolvoval jste před odjezdem nějakou
přípravu, ve které jste se seznamoval
s východním křesťanstvím?
Během mého studia teologie jsem se o to
zajímal, diplomku jsem psal o východní liturgii. Jáhenské i kněžské svěcení jsem měl
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ve východním obřadě v Bulharsku. Texty
k těmto obřadům nebyly do bulharštiny přeloženy, s místním otcem biskupem jsme to
museli nastavit. Vypracovali jsme text, jak
sloužit liturgii, na které je přítomný biskup
i jáhen. Když se pak později konaly někde
větší slavnosti, volal mě, abych tam přišel,
protože věděl, že tomu rozumím. Během
mého působení v Bulharsku jsem zpracoval
spoustu liturgických textů – Bulharsko trpí
tím, že tam je hodně málo katolíků, asi jedno procento obyvatel. Když jsem odcházel,
byl jsem rád, že se nám s otcem biskupem
podařilo trochu přizpůsobit východní liturgii také Romům, využili jsme u toho hudební
nástroje, které jsou pro ně důležité.

ZPRÁVY ZE SADBY
Od září jste ředitelem Sadby, jak v dnešní složité době probíhá příprava nových
dobrovolníků?
Měli jsme několik setkání online. Ale cítíme
velkou potřebu uchazeče vidět osobně. Podle situace a podle toho, co bude povolené,
zvažujeme menší skupinky.
Je něco z Bulharska, co vám tady v Česku chybí?
Asi je to zvláštní, ale na jídlo si ještě zvykám… A taky mi chybí východní spiritualita.
Kamila Schusterová

Štědrost nezná hranic
V roce 2020 jsme zahájili pětiletý projekt
Vzdělávání učitelů v severovýchodní Indii. Ve spolupráci se Sadbou místní organizace Bosco Mangaal připravuje školení
a pořádá různé vzdělávací semináře (těch
se v roce 2020 zúčastnilo 297 učitelů).
Aby učitelé ale měli koho učit, je také třeba podpořit žáky, a proto jsme se rozhodli přispívat 350 Kč nejchudším žákům na
školné.
Nechceme v tom zůstat sami, a proto jsme
vytvořili výzvu na portálu Darujme.cz. Bě-

hem jednoho měsíce se do ní zapojilo 35
lidí a ti přispěli téměř 50 000 Kč, což je
čtvrtina požadované částky. Výzva pokračuje do února a my věříme, že se nám podaří požadovanou částku shromáždit a poslat do Indie.
Pokud byste se i vy chtěli zapojit, budeme
moc rádi. Podpořit žáky můžete buď zde:
https://www.darujme.cz/projekt/1203982,
nebo na čísle účtu 2800630202/2010 se
specifickým symbolem 510.
Děkujeme!

V lednu na svou službu vyráží další dobrovolníci

Jaká byla vaše cesta k salesiánům?
Narodil jsem se a vyrůstal v Makově, to je
vesnice u Litomyšle. Do nedalekých Sebranic
přišli po roce 1989 salesiáni. Měli jsme faráře,
kterého jsem měl velmi rád, jmenoval se Josef
Malý. Byl velmi otevřený, na faře jsme mohli
být pořád, mohli jsme na faře klidně i řádit.
A tam ho jednou navštívil salesián Jarda Mikeš, zval nás ministranty k sobě na faru do
Sebranic. Připravil nám tam spolu s aspiranty velmi pěkný program, byli jsme nadšení.
Časem z toho byly schůzky. To mě formovalo.
Postupně jsem jezdil pomáhat jako animátor
na chaloupky. Po maturitě na střední škole
jsem šel pracovat. Po čtyřech měsících jsem
pociťoval nesmírnou prázdnotu. A postupně
jsem pochopil, že moje místo je u salesiánů.

Manželé Anna a Jan Barešovi odjíždí 7. ledna do Zambie a David Bochňák 9. ledna do
Bulharska. Poslední dva dobrovolníci Libor (Tanzanie) a Em (Papua Nová Guinea)
se zatím na svou cestu připravují. Mysleme
na ně v modlitbách.

Přejeme vám v novém roce Boží požehnání
a odvahu přinášet Krista do svých rodin,
mezi své přátele a kolegy.
Tým Sadby

Jaroslav Fogl (1979) studoval teologii v Českých Budějovicích. První salesiánské sliby složil
v roce 2000 a věčné sliby v roce 2006 v Praze-Kobylisích. Na kněze byl vysvěcen ve východním obřadu v roce 2009 v Bulharsku v Sofii. Na misii byl v letech od roku 2002 do roku 2004
v Kazanlaku a znovu od roku 2007 – nejprve v Kazanlaku a od roku 2008 v romské čtvrti
ve Staré Zagoře, kde působil až do svého návratu. V září 2020 se vrátil do České republiky
a stal se delegátem pro misie a ředitelem Salesiánské asociace dona Boska (SADBA).
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ZPRÁVY ZE SADBY

Sledujte články a dopisy našich dobrovolníků na www.adopcenablizko.cz
www.sadba.cz, www.adopcenablizko.cz
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

DĚTEM

Pravidelné bohoslužby
Nejméně do 22. ledna zůstáváme v 5. stupni protiepidemiologického systému
PES. Bohoslužby zůstávají podle pravidelného pořadu s omezeními popsanými
v článku Aktuální opatření v rubrice Zprávy z farnosti.
Neděle

7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
16.30
		
Středy
17.00
Po - So
6.15
6.30, 18.30

eucharistická bohoslužba
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry,
eucharistická bohoslužba
eucharistická bohoslužba pro děti
ranní chvály
eucharistická bohoslužba (v úterý večer pro mládež)

Příležitost ke svátosti smíření
Ve všední dny večer se zpovídá vždy půl hodiny před mší svatou (18.00–18.25).
V neděli dopoledne se zpovídá vždy půl hodiny před každou mší,
a je-li třeba, i v jejím průběhu.
V neděli večer se zpovídá jen před mší svatou od 17.45 (17.45–18.25).

Bohoslužby ve všední dny pravidelně (mimo výjimky) slouží:
Pondělí

6.30
František Blaha
18.30
Petr Košák
Úterý
6.30
František Blaha / Vojtěch Sivek
18.30
pro mládež – Václav Jiráček / Petr Boštík / Jaroslav Fogl
					
/ Jan Fojtů (zpovídá F. Blaha)
Středa
6.30
Milan Mihulec
17.00
pro děti – František Blaha / Pavel Šimůnek
					
(zpovídá M. Mihulec)
18.30
Jan Vývoda
Čtvrtek
6.30
Pavel Šimůnek
18.30
Josef Kopecký (po mši je adorace)
Pátek
6.30
Petr Košák
18.30
František Blaha
Sobota
6.30
Josef Kopecký / Pavel Šimůnek
18.30
Milan Mihulec (mše svatá s nedělními texty)
Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 celebranti se nepravidelně střídají
Vydává:
		
		
Redakce:
DTP:
Tisk:

Stránku dětem připravil Ada Fišerových.
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Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8,
farnost.kobylisy@sdb.cz
D. Jaklová, F. Blaha, T. Redlich
Marie Muchová, Jan Vlasatý
TLAMA design

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 28. února 2021.
Uzávěrka bude ve středu 17. února 2021, 12.00.
Toto číslo vyšlo 17. ledna 2021.

leden–únor 2021

Výrobní cena jednoho kusu cca 12,- Kč
Příspěvky posílejte na kobylistek@sdb.cz
nebo do sakristie.
Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky
nejsou stylisticky upravovány. Názory autorů
nemusí být shodné s názory redakce.

Číslo účtu farnosti: 205391359/0800
Tel.: 283 029 141, 283 029 165
www.terezicka.cz
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FARNÍ AKTIVITY

Farní aktivity proběhnou pouze pokud to dovolí
aktuálně stanovená epidemická opatření.

Celoroční aktivity

každé úterý
17.30–18.30		Spolčo +- 14: sdílet-prožívat-tvořit, fialová klubovna nad recepcí
sudé týdny PO
19.15		Hovory o Starém zákoně, J. Schrötter, on-line
liché týdny ÚT
19.20		Nad texty papeže Františka, Josef Fiřt, žlutá klubo na nad recepcí
každý čtvrtek 19.00–1 9.30		Eucharistická adorace, kostel
1. pá v měsíci
17.00 		Adorace, příležitost ke svátosti smíření
2. pá v měsíci 19.00–20.00 		Rozjímání nedělních textů Písma, katechetická místnost
soboty večer
18.30		Mše svatá s texty z následující neděle

Leden

leden–30. 4.		
Tříkrálová sbírka on-line, do 24. 1. kasička na recepci, v sakristii
každý čtvrtek 19.30–21.00 On-line setkávání nad Biblí, odkaz v akcích na farním webu
17.–18.4. ne
18.00–21.00 Začátek semináře Obnovy v Duchu Svatém, on-line pro přihlášené
18.–25. po–po			Týden modliteb za jednotu křesťanů
22.
pá
18.00		Ekumenická bohoslužba U Jákobova žebříku, on-line
24.
ne			Neděle Božího slova
26.–30.3. út
19.00–20.30 Alfa on-line pro mládež a dospělé, přihlášky na farním webu
29.–31. pá–ne
19.15
Modlitební triduum MM, bude upřesněno zda v kostele či on-line
31.
ne		
Oslava Dona Boska při mších svatých v kostele

Únor

postní neděle
14.30
1.
po		
2.
út
19.30
10.
st
18.00
11.
čt
15.00
14.
ne		
17.
st		
17.
st
16.00

Březen

1.-5.
2.
13.
20.
24.
27.
31.

po-pá		
út
19.30
so
upřesníme
so
upřesníme
st
18.00
so
9.00
st
16.00

Modlitba křížové cesty v kostele, od 21. 2.
Zahájení přihlašování na letní chaloupky a tábory SaSM
Velký Úterek se Zdeňkem Jančaříkem o skryté církvi, asi on-line
Setkání katechetek a katechetů, on-line či naživo
Společné udílení svátosti nemocných při mši svaté v kostele
Fotosoutěž Náš nejlepší ples, vyhlášení výsledků, farní web, fb
Popeleční středa, vstup do doby postní
Svátost smíření dětí, kostel

Jarní prázdniny na Praze 8
Velký Úterek s jáhnem Jiřím Laňkou, Útvar rychlého nas. Police ČR
Postní duchovní obnova pražské Salesiánské rodiny otevřená všem
Postní duchovní obnova farnosti
Setkání katechetek a katechetů, on-line či naživo
Předvelikonoční úklid kostela a farních prostor
Předvelikonoční svátost smíření dětí, kostel

