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Drazí farníci
Stále ještě prožíváme postní dobu, i když její konec je
již na dohled, na rozdíl tedy
od koronavirové pandemie.
Během postu jsou „potlačeny“ památky svatých a jen
Slavnost sv. Josefa a Slavnost
Zvěstování přebije na den fialovou. Do postního období
připadá také jedna památka
světce, jehož bychom si liturgicky moc nepřipomínali, ani
kdyby téměř každoročně nepřipadala do postní doby, ale
na jistém místě Evropy to liturgická slavnost je a nejen
tam ji mnozí až bujaře slaví.
Je to svatý Patrik, patron Irska a všech, kteří se hlásí
k Irům. Asi jako my máme
sv. Václava.
Dnešní popularita sv. Patrika
je spojena právě s oním veselím a pitím whiskey a provozováním vázaného (irského) i nevázaného tance.
Skoro by se zdálo, že Patrik
je patronem všech pařmenů
a ochmelků, jak zaznělo v jedno populárním americkém sitkomu. Ale není tomu
tak.
Sv. Patrik se narodil v provincii Britania,
která již pomalu přestávala být součástí
Římské říše a anglosaská invaze ještě nezačala. Snad v té době žil i legendární král
Artuš. Narodil se do bohaté rodiny císařského úředníka, vyrostl v luxusu, byl křesťan, ale do značné míry formální, a jeho
život by zřejmě naplňovala nuda privilegované osoby. Bůh si jej však připravoval
pro jinou službu a to dost drsně a radikálně. Byl unesen piráty do Irska, kde místo
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lenošení v rodinné vile dřel na hospodářství svého nového pána. Naštěstí nebyl
tak zhýčkaný, aby kvůli tomu propadl depresím, ani tak bezbožný, aby se nezačal
modlit k Pánu. Projevila se v něm touha po
poznání, a tak se naučil irsky a zajímal se
o život obyčejných lidí, i o politický, právní
a náboženský systém irských království.
Poznal při tom, že Bůh ho volá k apoštolské službě. Odjel či utekl do Francie, tehdy vlastně do Galie, a začal studovat křesťanskou teologii. Během studií se seznámil
s reevangelizačním dílem sv. Martina
z Tours a po vysvěcení na kněze se vrátil

Kobylístek

do Británie. Zde možná trochu zakolísal
ve svém odhodlání evangelizovat, a také si
zřejmě myslel, že o misie v Irsku je již postaráno z Říma, protože v jihoirském Corku působil biskup Alexander. Pak se mu
zdál sen, ve kterém ho Irové prosili, ať se
vrátí, a poté, co přišla zpráva, že biskup
Alexander neuspěl a odešel z Corku, už
Patrik neváhal. Byl vysvěcen na biskupa
a vydal se do Irska. Zprávy o jeho úspěších
se zdají být neuvěřitelné, ale jsou většinou pravdivé. Patrikovy znalosti reálií i to,
že respektoval irskou kulturu a její hlavní představitele, mu otevřely dveře nejen
do domů prostých obyvatel, ale i pevnosti
šlechticů a uši i srdce významného počtu
druidů. Boží milost způsobila, že brzy měl
dostatek vhodných kandidátů ke kněžství
i na biskupské stolce a představené klášterů, pro které přizpůsobil systém odkoukaný od sv. Martina. Už o sto let později se
irští mniši vydávají na misijní cesty nejdříve do dnešního Skotska a do Anglie, která se mezitím stala anglosaskou, a hned
poté do Evropy, kde významně přispěli ke
christianisaci národů, které obsadili bývalé římské provincie.

Sv. Patrik tedy rozhodně není patron pařmenů, ale všech, kteří těžkou situaci přijmou jako příležitost ke změně a cestu ke
svobodě v Kristu.

Telefonní číslo na kněze ve farnosti

Farní kancelář
hodiny kněze pro veřejnost
(kromě Svatého týdne)

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

Petr Košák

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).

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

duben 2021
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Svatý týden a Velikonoční třídení
Milí přátelé, máme před sebou druhé slavení Velikonoc v době pandemie. V době
vydání Kobylístku se můžeme jenom domnívat, jaká budou opatření. Předkládám
vám návrh, který vychází ze současných
opatření, návrh, na kterém jsme se shodli s pastoračním týmem a který jsme konzultovali s pastorační radou a některými
dalšími farníky. Všechny plány jsou s poznámkou: dá-li Pán a dopřeje-li nám Pán
milost slavit takto Svatý týden a Velikonoce, budeme-li zdraví nebo nebudeme-li v izolaci či v karanténě.
Pondělí, úterý a středa Svatého týdne
▸ 6.30 mše svatá
▸ 9–12 a 15–18 otevřený kostel, adorace,
možnost svátosti smíření či rozhovoru
s knězem
▸ od 17 do 18.30 h posílená zpovědní služba
▸ 16–17 h (ve středu) zpovídání dětí
▸ 17.00 (ve středu) mše svatá pro děti
▸ 18.30 mše svatá
Velikonoční třídení
▸ Směrnice pro letošní slavení Velikonoc umožňují mít letos na Zelený čtvrtek a Velký pátek více obřadů. My
jsme se shodli, že obřady budeme slavit jenom jednou, ale jinak necháme
celý den kostel otevřený k modlitbě,
přijetí Eucharistie, svátosti smíření,
ve čtvrtek k adoraci, na Velký pátek
k uctění kříže. Nóta Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti doporučuje, aby
věřící, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužeb, sledovali streamované bohoslužby z katedrály. My zvažujeme
přenos obřadů Velikonočního třídení
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z našeho kostela co nejjednodušším
způsobem, aby to co nejméně narušilo průběh bohoslužeb i možnost osobní modlitby před bohoslužbami či po
nich.
▸ Rodinám doporučujeme slavení Velikonoc v rodinách. Materiálů k tomu
je poměrně dost. Odkazy najdete na našem webu.
▸ Děti (a nejen je) zveme, aby doma namalovaly obrázky na téma velikonočních událostí. Téma si děti s rodiči
vyberou ve sdílené tabulce na farním
webu a zapíšou se do ní. Obrázky namalují, naskenují a uloží na sdílený disk.
Na Velký pátek originály přinesou do
kostela a položí na oltářní stupně. Na
Velikonoce je vyvěsíme na šňůru po obvodu kostela a uděláme z nich krátký
film na Youtube kanál farnosti.
Zelený čtvrtek
▸ 8.00–8.30 modlitba ranních chval
a modlitby se čtením;
▸ 8.30–12; 14–18 otevřený kostel, adorace,
možnost přijetí Eucharistie, možnost
svátosti smíření či rozhovoru s knězem;
▸ 18.30 obřady Zeleného čtvrtku v kostele pouze pro akolyty a ministranty;
ostatní mohou být na obřadech přítomni v ozvučené farní zahradě či farním
sále, ale pouze po předchozí rezervaci přes internet – maximum je 100 věřících;
▸ 19.30–20.30 tichá modlitba v Getsemanské zahradě.

Velký pátek

Bílá sobota

▸ 8.00–8.30 modlitba ranních chval
a modlitby se čtením;
▸ 8.30 křížová cesta v kostele s Laudato si’.
▸ Mezi 10. a 12. h jste zváni na venkovní
křížovou cestu od Vozovny Kobylisy
přes Ďáblický háj ke Kobyliské střelnici se zakončením v kostele u Terezičky.
Více informacích je v článku od týmu
dětských bohoslužeb. Zakončení křížové cesty bude v kostele s možností
uctít kříž, přijmout Eucharistii, nechat
namalované obrázky na oltářních stupních, přinést jména zemřelých či vážně
nemocných.
▸ 9.00–14.30 otevřený kostel, klanění
se kříži, možnost přijetí Eucharistie,
možnost svátosti smíření čí rozhovoru
s knězem; možnost přinést namalované obrázky a jména zemřelých a vážně nemocných a položit je před kříž.
▸ 15.00 obřady Velkého pátku v kostele pouze pro zdravotníky, členy
záchranných složek a učitele; ostatní mohou být na obřadech přítomni
v ozvučené farní zahradě či farním sále,
ale pouze po předchozí rezervaci přes
internet – maximum je 100 věřících;
▸ 16.30–20.30 otevřený kostel, klanění
se kříži, možnost přijetí Eucharistie,
možnost svátosti smíření či rozhovoru
s knězem
▸ Během Velkého pátku v kostele probíhá
tradiční sbírka na Svatou zemi. Děkujeme za vaši štědrost.

▸ 8.00–8.30 modlitba ranních chval
a modlitby se čtením;
▸ 8.30–9.00 obřady závěrečné přípravy
katechumenů a příprava večera;
▸ 9.00–16.00
otevřený kostel, modlitba u Božího hrobu před hlavním oltářem bez možnosti přijetí Eucharistie,
možnost svátosti smíření či rozhovoru
s knězem;
▸ 20.00 vigilie Zmrtvýchvstání – určena pro katechumeny, kmotry a jejich nejbližší příbuzné, asistenci, určené lektory a zpěváky; ostatní mohou
být na obřadech přítomni v ozvučené
farní zahradě či farním sále, ale pouze
po předchozí rezervaci přes internet –
maximum je 100 věřících.
Velikonoční neděle (nutnost rezervace,
která bude spuštěna 28. 3. ve 14 h) – jen jednou: buď v neděli, anebo v pondělí)
▸ 10 bohoslužeb se svěcením pokrmů (k 9
bohoslužbám, které jsou od 14. 3., přidána bohoslužba ve 14.30)
▸ Během neděle a pondělí se koná sbírka
na salesiánskou kongregaci. Děkujeme
za vaši štědrost.
Velikonoční pondělí (nutnost rezervace,
která bude spuštěna 28. 3. ve 14 h – jen jednou: buď v neděli, anebo v pondělí)
▸ 5 bohoslužeb (7.30, 9.00, 10.30, 16.00,
18.30), [kdyby byly bohoslužby brzy obsazeny, můžeme během týdne na toto
pondělí přidat další]
František Blaha

Kobylístek

duben 2021
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Sčítání lidu

Pozvánka na volejbal

Od 27. 3. do 9. 4. probíhá online sčítání
lidu. Naši biskupové nám připomínají, abychom v kolonce B10 nezapomněli vyplnit,
že se hlásíme k církvi římskokatolické. Podrobnější text výzvy najdete na www.cirkev.cz.

Pokud nám to hygienická pravidla umožní,
uskuteční se dne 24. 4. na hřištích oratoře
tradiční Ekumenický volejbalový turnaj šestičlenných družstev. V každém týmu musí
být minimálně dvě ženy. Přihlášky posílejte
e-mailem nebo dejte vědět osobně Michalu
Svobodovi nebo Liboru Čaplovi do 20. 4. Hlásit se mohou družstva i jednotlivci.
Zájemce o volejbal zveme i na tréninky,
které se snad letos ještě budou konat, jen
co otevřou školy a tělocvičny, ve čtvrtek od
18 hod. v tělocvičně ZŠ Hovorčovická (do
konce dubna) a od května venku na pískovém hřišti oratoře.
Na viděnou nejen na hřišti se těší

Kafe online pro učitele
Milé kolegyně a kolegové učitelé, trávíme
teď mnoho času online, ale přesto bych
vás chtěla pozvat na příjemné kafe online,
abychom si sdělili radosti, starosti, výzvy
a zkušenosti z učení dětí online. Pokud
máte zájem, ozvěte se mně prosím na e-mail níže. Těším se na vás a zdravím.

Venkovní štafetová křížová cesta
Milí farníci, mládeži, rodiny s dětmi!
Epidemiologická situace nám bohužel nedovoluje setkat se u křížové cesty ve větším počtu, tak jak tomu bylo v minulých
letech. Přesto věříme, že se společně sjednotíme v modlitbě. Zveme vás proto na
venkovní štafetovou křížovou cestou do
Ďáblického háje.
Na Velký pátek 2. dubna 2021 od 10 do 12
budou v Ďáblickém háji připravena zastavení křížové cesty.
Začátek křížové cesty bude v Ďáblickém
háji u Vozovny Kobylisy, kde si každý zájemce (jednotlivec, dvojice, rodina….),
bude moci vyzvednout texty k rozjímání.
Pak sám, ve dvojici či rodinách může projít
křížovou cestou a rozjímat nad jednotlivými zastaveními.
Křížová cesta bude směřována od Vozovny
Kobylisy ke Kobyliské střelnici.
Závěr křížové cesty bude v kostele u sv.
Terezičky, kde bude možnost přijmout Eucharistii, poklonit se kříži nebo přinést ob-
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rázky velikonočních událostí.
Organizační instrukce: Vzhledem k tomu,
že křížovou cestou nemůžeme jít společně, budeme rádi, když všichni zájemci nepřijdou přesně na 10. hodinu, ale přijdou
k Vozovně ve vymezeném čase (10–12 h).
Rodina si může přinést svůj vlastní kříž,
nebo si jej v lese může vyrobit.
Těšíme se na vás. Dětský tým

Sázíme nové stromy

Anna Fantova (učím francouzštinu)
aljf@volny.cz

Úterky u Terky
Dubnový Velký Úterek zaměříme na exegezi bible (kritické zkoumání). Hostem bude
vysokoškolská profesorka Eva Vymětalová Hrabáková. Vysílání proběhne v úterý
6. dubna v 19.30 živě na našem Facebooku.
Těšíme se vás.

Součástí projektu přestavby Salesiánského centra bylo také řešení venkovních
prostor. Jeho realizaci dotahujeme v této
době, když pandemie znemožňuje obvyklý
provoz střediska mládeže. Na zahradě pod
platany se budují nové chodníky. Parkoviště a skatepark nově oddělí řada šesti stromů. Výsadba je možná díky podpoře Ministerstva životního prostředí. Doufáme,
že se vše podaří dokončit tak, aby se hned
po otevření mohl nově upravený venkovní
prostor používat.
Václav Jiráček

Kobylístek

Michal Svoboda a Libor Čapla
(liborcapla@seznam.cz)

ZÁPIS do MŠ Na Přesypu
4/441, Praha 8-Troja
Zápis na školní rok 2021/2022 se uskuteční od 2. do 16. května 2021 a bude probíhat
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Naše mateřská školka je čtyřtřídní, jednu
třídu máme s křesťanským zaměřením.
Veškeré potřebné informace a formuláře
najdete na: www.msnapresypu.cz
Těšíme se na Vás a na Vaše děti:)
Eva Vodrážková, ředitelka MŠ

duben 2021
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Povzbuďme naše zdravotníky ve
Fakultní nemocnici Bulovka
Současná doba těžce dopadá na bedra
zdravotníků. Jejich vyčerpání je za hranicemi obvyklého a někdy i možného.
Po předchozí domluvě v nemocnici na Bulovce bychom rádi zdravotníky povzbudili
v jejich práci a službě.
Jak?
Každý můžeme podle svých možností připravit balíček dobrot.
Co do balíčku?
Z hygienických důvodů potraviny pouze balené, například: čokoláda, sušenky,
káva, kakao, juice, müsli, müsli tyčinky,
proteinové tyčinky, oříšky, krekry, sušené
ovoce, mandle v čokoládě, energetické nápoje, ale i krémy na suché ruce a cokoli, co
udělá radost a bude k užitku. Domácí pečivo, ovoce, zeleninu apod. darovat nelze!
Prosím, do balíčku přidejte pozdrav se slovy poděkování, ujištění o vaší modlitbě,
povzbuzení, obrázek od Vašich dětí či co
uznáte za vhodné.
Kdy a kam balíček mohu doručit?
Od 29. 3. do 25. 4. 2021 od pondělí do pátku
na recepci Salesiánského centra mezi 8.00
a 16.30 h (případně dle aktuální pracovní doby), o víkendech a svátcích před a po
mši sv. do sakristie.
Případné další informace poskytne
▸ Helena Radkovská, mail: h.radkovska@
seznam.cz
▸ Eva Hýsková, mail : eva.hyskova@seznam.cz.
K předání Vašich balíčků dojde bezprostředně po 25. 4. 2021.
Předem velice děkujeme za Vaši podporu
zdravotníků!

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Děkuji Heleně a Evě z hnutí Fokoláre za
tuto iniciativu a rád ji podporuji. Situace
ve zdravotnictví je i nadále velmi náročná. Hluboce smekám před všemi, kteří žijí
vedle svých rodinných úkolů v obrovském
nasazení mezi nemocnými a daleko častěji než jindy prožívají bezmoc a smutek
z toho, že mnoha lidem nedokážou pomoci,
denně se setkávají se smrtí. Mnohdy jsou
věřící zdravotníci ti jediní lidé, kteří nemocné doprovázejí na věčnost svou modlitbou. Připojme se k jejich službě a podpořme je svou modlitbou, modleme se za ně
samotné.
František

Oživení farní knihovny, půjčování
přes web a přijímání knih
Díky iniciativě a mnoha hodinám práce
paní Ivany Platilové, Josefa Olšáka, Roberta Gyepese a Zdeňka Chrastila byla v roce
2005 otevřena rozsáhlá farní knihovna,
která čítá přes 5000 knih uspořádaných
do tematických oddílů.
Pokud byste viděli, kolik bylo vypůjčených
knih od roku 2005, asi by vás to zarazilo
stejně jako nás. Z počátku nějaký zájem
o výpůjčky byly, ale v posledních letech
leží knihovna ladem a nikdo si knihy nepůjčuje, což je velká škoda.
V knihovně je okolo 3170 knih zabývajících se křesťanskou tematikou nebo lidskými vztahy. Z toho 1261 knih vydaných
mezi roky 1990-2005. Tudíž jedna třetina
křesťanských knih je určitě aktuální a má
nám co říci. Jen pro vaši představu bych
jmenovala ta největší známá křesťanská
nakladatelství. 220 knih je vydáno v Portálu, 140 knih vydalo Karmelitánské nakladatelství, 52 knih Zvon, 46 knih nakladatelství Vyšehrad.

Helena Radkovská a Eva Hýsková
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Nabízí se otázka: Proč o tyto knihy nemá
nikdo zájem? Předpokládám, že značná
část lidí od Terezičky knížky čte. Velmi
pěkné a aktuální jsou např. tematické oddíly: manželství, rodina, výchova a psychologie, převážná část z nakladatelství
Portál.
Tím pro nás vznikla výzva něco změnit.
A změna už nastala :o)
Od 3. března je na farním webu odkaz
KNIHOVNA. Pod tímto odkazem najdete
seznam k dnešnímu dni zkontrolovaných
knih. Všechny tyto knihy si můžete vypůjčit. Pro snadné vyhledávání jednotlivých
konkrétních titulů aktivujte vyhledavač
pomocí Ctrl+F.
V případě zájmu o výpůjčku napište na
e-mail knihovnaterezicka@seznam.cz,
o jakou knížku se jedná. Uveďte titul a autora.
Jednou za týden službu mající knihovník knihu vyhledá a připraví vám ji do
výpůjčního koše. Až bude kniha připravena, dostanete zprávu, že si knihu můžete vyzvednout. Plánujeme, že (prádelní)
koš s objednanými knihami bude v neděli
k dispozici v sakristii, tak aby byl dostupný před, nebo po každé bohoslužbě a během týdne na recepci. Tím se rozšířila
možnost, kdy si knihu můžete vyzvednout.
V době koronavirových omezení funguje
recepce PO – PA 8.00 – 16.30. Aktuální čas
otevření recepce najdete vždy na webu.
Přečtené knížky se budou vracet stejným
způsobem do (prádelního) koše s označením „vrácené knihy do knihovny“. Prosím,
aby si z koše brali knihy pouze ti, kteří si
je objednali.
Po skončení koronavirových omezení bude
znovu možnost vybrat si knihy i osobně.
O výpůjční době vás budeme informovat.
Tím máme vyřešenou dostupnost knih.
Druhý bod je rozšíření současné nabídky. Chtěli bychom vás poprosit, kdo máte
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doma knihy, které už máte přečtené, neplánujete se k nim vracet a rádi byste je
poskytli do knihovny, abyste je přinesli. Moc vás prosíme, noste knihy pouze vydané v posledních 15 letech, ne
starší. Noste prosím knihy tematicky
vhodné do katolické knihovny, prodávané v knihkupectvích, jako je Portál, Vyšehrad, Karmelitánské nakl., Paulínky,
Dům Bible a podobně. Jde nám o kvalitní
knihy, které nám pomohou v našem životě s Bohem a ve vztazích k ostatním lidem.
„Běžnou literaturu“ prosím nenoste, tu si
většina může vypůjčit v bohatě zásobené knihovně hl.m. Prahy. Abyste nenosili
zbytečně něco, co už máme v knihovně 3x,
napište na e-mail knihovnaterezicka@seznam.cz, jaké tituly nabízíte.
Moc děkujeme a těšíme se na napsanou :o)
Terezie Vojáčková a Mirka Kročková
https://terezicka.cz/knihovna/
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Markéta a Dominik Gregorovi
Oba jsme se narodili v Praze. Bydlíme v Čakovicích a jsme manželé skoro dva roky. Vyrůstali jsme v Kobyliské farnosti a zapojovali
se do různých aktivit. Já jsem chodil na fotbálek, ministranty a náboženství. Markéta
zpívala během dětských mší. Později jsme
začali chodit na Úterky a zapojili se do úterkové kapely, kde jsme se také více poznali.
Letos tomu bude sedm let, co jsme spolu.
Markéta studovala na všeobecnou zdravotní
sestru a po škole začala pracovat na JIP ve
VFN na Karlově náměstí. Já jsem studoval na
VOŠ dopravní a nyní pracuji jako diagnostik/
mechanik v autorizovaném servise Škoda.
Oba máme rádi hudbu, procházky v přírodě
a zvířata.
Do této farnosti chodíme rádi, nejen proto,
že je to naše rodná farnost, ale také proto, že
se tu cítíme dobře a máme tu přátele. Líbí se

nám pestrost jak kostelních, tak mimokostelních aktivit. Markéta se také zapojuje do
plesového týmu a společně s ostatními členy organizuje farní ples už sedmým rokem.
Rádi hrajeme s Úterkovou kapelou v neděli
na mších, svatbách a příležitostných akcích.
Myslíme si, že naše farnost je velmi živá, každý si tam najde své místo a prostor k rozvíjení svých darů ve prospěch společenství.
Jsme rádi, že toho můžeme být součástí.

Manželé Gregorovi

Součástí projektu přestavby Salesiánského centra bylo také řešení
venkovních prostor. Parkoviště a skatepark nově oddělí řada šesti stromů.
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Aby u salesiánů fungoval trénink
od elévů po starou gardu
Petr Boštík je posledním ze čtveřice salesiánů, kteří přišli loňského
září do Kobylis a které na stránkách Kobylístku v rozhovorech postupně
představujeme. Objasnění formace, jejímž je delegátem, a pochopení
konkrétní náplně takového úkolu pro mě nebylo snadné. Snad se mi
podařilo předat téma v následujícím rozhovoru srozumitelně.
Kdy a kde se začala Tvoje cesta salesiána?
Studoval jsem elektrotechnickou školu v Pardubicích. Všichni spolužáci dávali přihlášku na vysokou, tak jsem si ji dal
taky a nastoupil na VUT v Brně. Absolvoval jsem jeden semestr, přerušil studium
a odešel do aspirantátu, který je první fází
naší přípravy na vstup k salesiánům. Je
více způsobů jak aspirantátem projít, ale
v době, ve které jsem se rozhodl já, byl aspirantát v Sebranicích u Litomyšle, kam
jsem tedy odešel.
A jak Tě napadlo odejít do aspirantátu?
Vyrůstal jsem kousek od Sebranic a jezdil na chaloupky. Salesiány jsem tedy znal
a věděl jsem o Donu Boskovi. Přišla chvíle,
kdy mě to oslovilo a řekl jsem si, že to zkusím taky.
Rozhodnutí stát se knězem přišlo současně s tím?
Ne, to až později. Až když jsem byl v aspirantátu, zjistil jsem, že jsou různé možnosti.
Kam jsi pokračoval ze Sebranic?
Do Prahy - Dolních Počernic, do noviciátu,
kde jsem byl rok. Po roce jsem složil první sliby a odešel do Českých Budějovic na
studia na teologickou fakultu. Po dvou le-
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tech studia jsem šel na asistenci do Brna
– Žabovřesk a do Sebranic u Litomyšle. Ze
Sebranic jsem se vrátil do Českých Budějovic, odkud jsem si na rok odskočil v rámci programu Erasmus do Irska, čímž jsem
si celá studia v Českých Budějovicích prodloužil na šest let. Po studiu jsem odešel
jako jáhen do Teplic a pak jsem pokračoval
do Zlína. V roce 2019 jsem dostal nabídku
jít do Říma na formační kurz. Protože jsem
ale neuměl ani slovo italsky, šel jsem do
Popradu, abych se naučil aspoň něco.
V Popradu italsky?
Zní to divně, to chápu. Byl jsem tam jen
dva měsíce před odchodem do Itálie. Potřeboval jsem mít čas na samostudium italštiny a zároveň jsem chtěl poznat jeden náš
formační dům, kde probíhá noviciát. Italštinu jsem pak odjel studovat do Turína,
kde jsem zároveň poznával další formační
salesiánský dům. Potom jsem se přesunul
do Říma.
To muselo být náročné.
Jak co. Náročná byla covidová situace. Po
14 dnech v Římě přišel zákaz prezenčního
vyučování na všech školách, takže i náš
kurz byl přerušen. Poté se začalo vyučovat
distančně. To pro mě bylo paradoxně lepší,
protože jsme neseděli ve třídách, ale u počítače. A já jsem pro porozumění předná-

Kobylístek

šek mohl více využívat technické možnosti
počítače. Nevýhodou byla ztráta osobního
kontaktu a vztahů se spolužáky (v kurzu
nás bylo cca 70 z 38 zemí světa). Doba to
byla náročná, ale já jsem bydlel v salesiánském domě přímo na univerzitě, kde jsem
se cítil jako doma - všude po celém světě
jsem u salesiánů doma.

formaci – ať na Slovensku, v Itálii, v Izraeli či u nás v České republice. Dalším mým
úkolem je aktualizovat formační projekt
naší salesiánské provincie.

Tady v Kobylisích jsi delegátem pro formaci. Co si pod tím představit?
Když mám někomu vysvětlit, co je formace, tak to přirovnávám k fotbalu a trenérovi. Delegát pro formaci je jako trenér,
který se snaží vést hráče k tomu, aby hráli, jak mají, aby to bylo pěkné, aby to lidi
bavilo, aby měli čím hrát. Aby u salesiánů
fungoval trénink od elévů po starou gardu.
Tedy od těch nejmenších, aby měli kde studovat, aby je měl kdo učit a pak všechny
motivovat k tomu, aby nám to dobře hrálo dohromady. Salesiáni mají nějaké poslání a něčemu se věnují a já bych měl dávat
do jednotlivých míst podněty k tomu, aby
se naše poslání naplňovalo. Je to velká šíře
otázek a témat, která s tím souvisí. Špatně
se to vysvětluje ve stručnosti. Je to stejné
jako s výchovou. V té je také mnoho aspektů, které ji ovlivňují.

Delegát formace je Tvoje jediná úloha
tady v Kobylisích?
S Vojtou Sivkem se ještě podílím na pastoraci mládeže a mám na starosti animátory. Je v běhu salesiánská animátorská
škola. Máme dvě skupiny a snažím se je
trochu koordinovat. Také začínáme tvořit
nový manuál (animátorský slabikář), protože ten původní dělal ještě Jára Vracovský
a potřebujeme ho aktualizovat. Dále se podílím na přípravě celostátního setkání salesiánských animátorů, které bude letos
v Sebranicích.

Uveď pro konkrétní představu, čím
přesně se zrovna teď zabýváš.
Tak třeba přemýšlíme nad formačně reflexním centrem. V první fázi bychom měli
reflektovat, co se v našich dílech a komunitách děje. Děláme tedy v současné době
průzkum, ze kterého nám, doufáme, vyplynou podněty, co jednotlivá díla potřebují
v oblasti formace. Myšlenka takového centra se zrodila na poslední provinciální kapitule.
Dalším mým úkolem je komunikovat s jednotlivými místy naší formace. Jsem tedy
v kontaktu se všemi, kteří jsou v počáteční
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Jak jsi se vším daleko?
Na začátku. Jsem nováček a jsem na startu.

Jak probíhá škola animátorů v současné době?
Všechno zatím odkládáme, protože jádrem
školy je setkávání se. Online učení mají
účastníci už dost.
Je některé z míst, která jsi prošel, pro
Tebe něčím výjimečné?
Zlín, byl jsem tam devět let. Nejvíc jsem se
tam se všemi poznal.
A jak Ti seznamování jde tady v Kobylisích?
V současné době, kdy se toho moc neděje,
to jde hůř, ale v lidech, kteří tady pracují, případně jinak něco dělají, se už vcelku
orientuji.
Jak se Ti v Praze líbí?
Moc! V Praze je blaze.
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VZÁJENÁ POMOC

ROZHOVOR

Jak se vyvíjí Tvůj podnět na umístění
sousoší s Donem Boskem ve zdejším Salesiánském centru?
To se zastavilo. V úvodu je nejvíc potřeba
se potkat a diskutovat o tom a to teď nejde.
Jak Tě to vlastně napadlo? Inspiroval
ses v Turíně nebo i někde jinde?
Ta myšlenka není úplně moje, už tady v minulosti byla. Impulsem myšlenku obnovit
byla rekonstrukce vstupních prostor. Nějaké sousoší je už hotové a vlastně bychom
ho mohli jen instalovat. Ve Zlíně sousoší
s Donem Boskem prostor oživilo, je to umění, které může něco říct a oslovovat.

Na co se v nejbližší době těšíš?
Na oslavu Velikonoc. Pak na chaloupky
a další prázdninové akce, které nyní připravujeme.
Čekáš, že se všechno vrátí do původních kolejí?
Nemyslím si. Už nyní se všichni a všechno
transformuje. Věřím, že budou oblasti, které se změní minimálně po technické stránce, kterou jsme nyní nuceně objevili a začali používat.
Děkuji za rozhovor.
Olga Adámková

Co děláš, když potřebuješ vypnout a dobít baterky?
Vyspím se a zahraju si fotbal nebo nohejbal.

... aby mladí žili rádi

Nabídka k bydlení byt 1+1

To je život ... Už mě to nebaví ... Nikdo
o nás nemá zájem ... A na co se to učíme? Stejně do školy nepůjdeme ...
Pamatujete si, že před rokem byla pro děti
doba prvního lockdownu tak trochu dobrodružstvím a chvílemi oddechu?
Dnes už ale pozorujete, že se Vám dítě
mění před očima? Sleduje filmy, na které
by se nikdy nedívalo? Hraje hry, o které
by dříve zájem nejevilo? Je málomluvnější a tráví čas radši o samotě? Přestali mu
už chybět i kamarádi? Je rezignované, bez
řádu a nic ho nebaví?
Není divu. Téměř rok tráví čas před obrazovkami a víceméně v sociální izolaci. Přicházíme proto s nápadem.
Pokud už vaše dítě mělo vazbu na salesiána či jiného vedoucího a chtěli byste tento
vztah obnovit nebo na něj navázat, případně poznat úplně nového člověka, kontaktujte nás na email: vzajemnapomoc@sdb.cz
Jednoduše napište, kdo byste byli rádi, aby
vašemu dítěti zavolal, nechte na sebe jako
rodiče kontakt a spojení bude navázáno.
U mládeže lze zanechat přímý kontakt - rodiče, prosíme, podpořte svého puberťáka
a první krok můžete udělat vy.
Věříme, že si vzájemně chybíme a jsme tu
jeden pro druhého. Vaše dítě pocítí, že se
o něj zajímá také někdo jiný mimo rodinu
a není samo. Takový veselý rozhovor s veselým salesiánem, protože jiné tu ani nemáme, vám může zvednout náladu. A jako
bonus ještě přidají požehnání celé rodině +

Jedná se o nabídku v Praze 8 - Ďáblicích.
Byt 1+1, zhruba 32 m2, tak pro 1 až 2 osoby,
částečně zařízený.
Cena okolo 8000,- Kč vč. poplatků.
RousV@seznam.cz

Věra Novotná ve spolupráci
s Václavem Jiráčkem

Petr Boštík, narozen r. 1980 v Litomyšli, vystudoval střední elektrotechnickou školu, salesián a kněz. V Kobylisích je ve funkci delegáta pro formaci, věnuje
se také pastoraci mládeže, vede skupinu animátorů v probíhající salesiánské animátorské škole. Rád sportuje, nejraději hraje fotbal nebo nohejbal.
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ZPRÁVY ZE SADBY

DĚTEM

Velikonoční průvodce
S bílžící se velikonoční dobou bychom vám rádi nabídli
k prodeji průvodce, který vás uvede do postní a velikonoční doby a dobře poslouží k individuální přípravě na
liturgii u vás doma. Pořídit jej můžete za 60 Kč, k prodeji
na recepci.

Potvrzení negativity
Anička Barešová, dobrovolnice, která pomáhá
společně se svým manželem dětem v Zambii,
podstoupila test na COVID-19. Nedělá si iluze,
že by někdo věděl, čí který test byl. Na konci celého procesu však obdržela „úřední lejstro“, kde
jasně stálo, že ona i její manžel jsou negativní…
Další veselé historky, třeba o koupi kytary – originál Yamahy – u pouličních prodejců, se dočtete v jejím článku v dopisech dobrovolníků na
www.adopcenablizko.cz.

A mrkněte také na Medový
rok – vyšel již třetí článek
mapující život českého rodáka,
salesiána a misionáře otce Jana
Meda s názvem Volání dálek.
www.sadba.org/projekt/jan-med/
Krásné jarní dny přeje
SADBA

Stránku dětem připravily sestry Záškodné.
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Sledujte články a dopisy našich dobrovolníků na www.adopcenablizko.cz
www.sadba.cz, www.adopcenablizko.cz
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

Pravidelné bohoslužby
Bohoslužby zůstávají podle pravidelného pořadu s tím, že pokud se omezení neuvolní, jsou přidány nedělní bohoslužby v 6.30, 12.00, 13.30, 14.30, 16.00 a 17.00 h.
Na nedělní bohoslužby je třeba se zapsat přes webové stránky farnosti. Pouze ti,
kteří nemají přístup k internetu, mohou se zapsat v kostele.
Rezervace na následující neděli začíná předcházející neděli ve 14 h.
Děkujeme Lukáši Gregorovi za vytvoření rezervačního systému.

Neděle
6.30, 7.30, 9.00, 10.30,		eucharistická bohoslužba (nutná rezervace)
12.00, 13.30, 14.30,
16.00, 17.00, 18.30

Středy
17.00		

Pondělí

ranní chvály
eucharistická bohoslužba (v úterý večer pro mládež)

Příležitost ke svátosti smíření

František Blaha
Petr Košák

6.30
18.30
		

František Blaha / Vojtěch Sivek
pro mládež
– Václav Jiráček / Petr Boštík / Jaroslav Fogl / Jan Fojtů

Středa

6.30
17.00
		
		
18.30

Milan Mihulec
pro děti
– František Blaha / Pavel Šimůnek
(zpovídá Milan Mihulec)
Jan Vývoda

Čtvrtek

6.30
18.30

Pavel Šimůnek
Josef Trochta (po mši je adorace)

Pátek

6.30
18.30

Petr Košák
František Blaha

Sobota

6.30
18.30

Josef Trochta / Pavel Šimůnek
Milan Mihulec (mše svatá s nedělními texty)

Neděle

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).

6.30, 7.30, 9.00, 10.30,
Na bohoslužby je rezervační systém.
12.00, 13.30, 14.30,
(v době koronaviru přidány bohoslužby,
16.00, 17.00, 18.30		celebranti se nepravidelně střídají)
V neděli 11.15–12.00 a 17.45–18.30 možnost přijmout Eucharistii
mimo mši a přistoupit ke svátosti smíření.

Vydává:
		
		
Redakce:
DTP:
Tisk:

CITÁT SV. TEREZIČKY

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

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 2. května 2021.
Uzávěrka bude ve středu 21. dubna 2021, 12.00.
Toto číslo vyšlo 28. března 2021.

„Aby člověk věděl, co je utrpení,
nejprve musí sám trpět.“
18

6.30
18.30

Úterý

eucharistická bohoslužba pro děti

Po - So
6.15		
6.30, 18.30		

Bohoslužby ve všední dny
pravidelně (mimo výjimky) slouží:

Výrobní cena jednoho kusu cca 12,- Kč
Příspěvky posílejte na kobylistek@sdb.cz
nebo do sakristie.

Kobylístek
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Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky
nejsou stylisticky upravovány. Názory autorů
nemusí být shodné s názory redakce.

Číslo účtu farnosti:
205391359/0800

QR platba

Telefon:
283 029 141, 283 029 165
www.terezicka.cz
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FARNÍ AKTIVITY

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

Celoroční aktivity

!

každé úterý
17.30–18.30 Spolčo +- 14: sdílet-prožívat-tvořit, on-line
sudé týdny PO
19.15
Hovory o Starém zákoně, J. Schrötter, on-line
každý čtvrtek 19.00–19.30 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
soboty večer
18.30
Mše svatá s texty z následující neděle

Březen

27.3.–9.4.				Probíhá online sčítání lidu
28.
ne			Květná neděle, vstup do Svatého týdne
29.–31. po–st 9.00–12.00		Otevřený kostel, adorace, svátost smíření
		
15.00–18.30		Otevřený kostel, adorace do 18.00, svátost smíření
29.3.–25.4.po–pá 8.00–16.30		Balíčky zdravotníkům, sběr recepce Salesiánského centra, či sakristie
31.
stř
16.00		Zpovídání dětí

Duben

			
Možnost kontaktovat salesiány, vedoucí aktivit, vzájemná pomoc str. 15
			
Kafe on-line pro učitele, dle domluvy s Annou Fantovou
			
Oživení farní knihovny, půjčování přes web, terezicka.cz/knihovna/
			
Jarní virtuální farní bazárek, www.bazarek.jednoduse.cz
každý čtvrtek
19.30–21		Setkávání nad nedělním evangeliem (online), farní web, akce
Velikonoční třídení
1.–3.
čt–so
8.00–8.30 Zelený Čt, Velký Pá, Bílá So, ranní chvály a modlitba četby, kostel
1.
čt
8.30–12, 14–18 Otevřený kostel, adorace, možnost přijetí Eucharistie, svátosti smíření
		
18.30
Obřady Zeleného čtvrtku v kostele pouze pro akolyty a ministranty
		
19.30–20.30 Tichá modlitba v Getsemanské zahradě, kostel
2.
pá
8.30
Křížová cesta v kostele s Laudato si’
		
9.00–14.30 Otevřený kostel, klanění se kříži, možnost přijetí Eucharistie, obrázky dětí, jména zemřelých či nemocných, rozhovor s knězem
		
10.00–12.00 Venkovní křížová cesta, Ďáblický háj, štafetový začátek u Vozovny
Kobylisy
		
15.00
Obřady Velkého pátku v kostele pouze pro zdravotníky, záchranáře,
učitele
		
16.30–20.30 Otevřený kostel, klanění se kříži, možnost přijetí Eucharistie, sv. smíření, rozhovor s knězem
3.
so
8.30–9.00 		Obřady závěrečné přípravy katechumenů a příprava večera
		
9.00–16.00 		Otevřený kostel, modlitba u Božího hrobu před hlavním oltářem
		
20.00 		Vigilie Zmrtvýchvstání určena pro katechumeny, kmotry a jejich nejbližšÍ
				Nedělní, pondělní účast na mši svaté - jen 1x - buď v neděli, nebo v pondělí
4.
ne			10 bohoslužeb se svěcením pokrmů, nutnost rezervace od 28. 3.
5.
po			5 bohoslužeb (7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30), nutnost rezervace
od 28. 3.
6.
út
19.30
Velký Úterek, exegeze bible (kritické zkoumání), E. V. Hrabáková,
on-line
24.
so			Ekumenický volejbalový turnaj, hřiště oratoře, přihlášky do 20. 4.
25.
ne
18.00		Setkání pastorační rady farnosti, on-line či naživo

