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ÚVODNÍ SLOVO

Zdravím vás, přátelé,
z lázní

Většinou jste zatím jen virtuální přátelé, ale
věřím, že se to od prosince začne měnit. Celý
listopad se kurýruji v Teplicích nad Bečvou.
Mám se tady jako jedno domácí zvíře v dozrávajícím poli obilí.
Zpovzdálí sleduji, jak se rozbíhá synodální
proces. Já se do něj zapojuji jen okrajově,
když s kolegou na pokoji rozebíráme různá
teologická témata. Například jsme řešili,
kdo stvořil Boha. Přeji všem zapojeným, aby
tento proces přinesl své plody. Je opravdu
velkou výzvou pro dnešní dobu.
Otevírá se nám adventní doba. Ta má být
naplněna očekáváním. V současné době
očekáváme ledacos. Já se například těším,
až se bude číst úryvek proroka Izaiáše: „Tu
poskočí chromý jako jelen…“ Už se na to těTelefonní číslo na kněze ve farnosti

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
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ším. Zřejmě to ještě do Vánoc nestihnu, ale
je to na dobré cestě.
Během adventní doby si připomínáme několikerý příchod Ježíše. Ten první, historický, je
za námi. Ten druhý, kdy se Ježíš touží narodit
v našem srdci, je třeba rok co rok obnovovat
a ten třetí příchod na konci věků nechme
velkoryse na něm.
Během adventní přípravy na Ježíšovy narozeniny je vhodné klást si otázku, co vlastně
od nás čeká on sám. Mám za to, že si přeje být přítomen v tomto světě díky našemu
jednání. V tom je nám příkladem apoštol Pavel, který říká: „Již nežiji já, ale žije ve mně
Kristus.“ To je dost dobrá inspirace k tomu,
abychom v životě nejednali jen na základě
našich zájmů, ale dávali Ježíši příležitost působit ve světě díky tomu, že se mu dáváme
k dispozici.
Nabízím jednoduchý návod, jak se v tomto
směru posunout o kousek dál. Stačí ráno po
probuzení odevzdat Bohu všechny lidi, se
kterými se ten den setkáme, dále všechny
situace, které nastanou, a poprosit Ducha
Svatého, aby nám k tomu dal potřebnou sílu.
Přeji vám všem dobře prožitou dobu adventní, kdy si najdeme čas na ztišení a povídání si s Bohem, abychom lépe pochopili, čím
chce obohatit tento svět v podobě našeho
přičinění. Pak oslava narození našeho Pána
bude stát za to.
Radek Gottwald
Farní kancelář
hodiny kněze pro veřejnost
pondělí 14.00–18.00
středa 9.00–12.00
pátek 9.00–12.00
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.
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Doba koronavirová
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické
situaci:
▸ přidáváme v našem kostele nedělní bohoslužbu v 16 hodin (od 1. neděle adventní 28. 11. 2021), ostatní bohoslužby u sv.
Terezičky, u sv. Kláry v Troji a sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech prozatím zůstávají v obvyklém režimu; kostel je od pondělí
do pátku přístupný přes recepci od 8 do 20
hodin; o vánočním programu budeme informovat na webu a v ohláškách;
▸ uvádím prohlášení předsedy ČBK;
▸ připomínám opatření platná od 22. 11.
2021; ani vyhlášení nouzového stavu
25. 11. a s ním spojených nových opatření se zatím bohoslužeb nedotýkají.
František Blaha
Prohlášení arcibiskupa
Jana Graubnera, předsedy ČBK:
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají.
Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší
důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou
ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se
snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání.
Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému
zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti
k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnost,
a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět
z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím
ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou,
aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali
očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to
mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí
svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby
z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své
svobody pro společné dobro.
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Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi
tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme
i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků
a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý
Advent i svátky Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK
Nová opatření platná od 22. 11. 2021 se bohoslužeb nedotknou
Vláda schválila nová epidemiologická opatření,
která začala platit v pondělí 22. listopadu. Podmínky na bohoslužbách ale zůstávají nezměněné. Stále platí rozestupy a povinnost nošení
respirátorů, ale kontrola covid pasů nebo testů
není pro mše svaté povinná.
Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek
podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo
u předchozích úprav. Zde tedy platí tyto podmínky:
▸ Rozestupy 1,5 metru: Koná-li se shromáždění
ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci
musí dodržovat, s výjimkou osob ze společné
domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
▸ Dále platí dřívější povinnost nošení roušek:
Ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených
vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo
místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně
než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Během bohoslužeb proto nadále doporučujeme
dodržování rozestupů, nošení roušek a dezinfekci u vchodu.
Pro ostatní akce kulturního a jiného obdobného charakteru (včetně těch pořádaných církví
mimo bohoslužby) platí, že testy už se neuznávají a účastník musí mít dokončené očkování nebo
potvrzení o prodělání nemoci covid-19.
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Synoda
Děkuji společenstvím, která se zapojila do
synodálních sdílení. Při kněžském dni 18. 11.
jsem se dozvěděl, že za naši farnost se přihlásilo 8 společenství. Protože se posunul termín
odevzdání výstupů, povzbuzuji všechny,
kteří mají o synodální cestu zájem, aby se
připojili. Týká se to již existujících společenství, anebo může vzniknout úplně nová synodální skupinka. Více informací je na stránkách farnosti či na stránkách arcibiskupství.
Nový harmonogram je následující:
▸ 17. října 2021: zahájení liturgickým shromážděním v katedrále/kostelích
▸ listopad 2021 – únor 2022: práce v pracovních skupinkách ve farnostech/církevních
společenstvích
▸ do 1. března 2022: zaslání závěrů pracovních skupinek přes webový formulář
▸
duben–květen 2022: diecézní předsynodní setkání (diskuze připraveného návrhu
diecézní syntézy)
▸ do 15. května 2022: zaslání finální podoby
diecézní syntézy Národnímu synodálnímu
týmu
▸ 6. července 2022: předsynodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad)
▸ 15. srpna 2022: odeslání národní syntézy
na Generální Sekretariát Synody biskupů
František Blaha

Adventní duchovní obnova 4. prosince
Tato příležitost ke ztišení a modlitbě bude v sobotu 4. prosince a je otevřená pro každého.
Obnovu povede Jožka Kopecký.
Téma: “Nepřátelství ustanovuji mezi tebou
a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím”
(Gen 3,15) aneb Jak žít svobodně a zodpovědně a jak nám v tom Ježíš pomáhá.
Jako v předcházejících letech bude obnova
„na dvě kola“.
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▸ Začneme v 8.30 společnou modlitbou růžence, v 9.00 bude první zamyšlení k rozjímání. Do 10.30 bude pak čas na osobní či
společnou modlitbu, následuje druhá promluva, modlitba.
▸ Ve 12 hod. bude mše svatá.
▸ A potom to zopakujeme: ve 13 hod. první
promluva, modlitba, ve 14.30 druhá promluva, modlitba a v 16 hod. zakončíme
opět růžencem. Dopolední a odpolední
promluvy budou stejné.
Domníváme se, že takto umožníme účast
i rodičům, kteří nemají hlídání dětí. Mohou
se všichni sejít na mši svaté a děti si předat.
Zpovědnice obsazené kněžími pro osvěžení
duše a farní sál pro povzbuzení těla budou
stále otevřeny.
František Blaha

Advent a manželství
Prožíváme Rok rodiny a adventem vstupujeme do nového církevního roku. Pokud
by manželé v tomto období rádi investovali do prohloubení svého vzájemného
vztahu a manželství, nabízíme některé
z podnětů:
▸ Advent a vztahy mezi manžely na stránkách vojtechkodet.cz – záznam přednášky,
která zazněla při adventní duchovní obnově v Ostravě-Přívoze v roce 2008.
▸ Střídmá adventní duchovní příprava (nejen) pro manželské páry od Aleše Opatrného na stránkách pastorace.cz.
František Blaha

!! !! !

řízení vlády ze dne
Adventní trhy byly z na
bylístku zakázány.
25. 11. po uzávěrce Ko
5. do 12. prosince
Výrobky si můžete od
formou prodejní
individuálně zakoupit
kolem recepce.
galerie v prostorách

Mikuláš na dětské mši
Po středeční dětské mši 1. 12. přijde mezi
děti sv. Mikuláš. Instrukce pro rodiče naleznete na dětské nástěnce. Děkujeme za spolupráci a těšíme se.

Kobylístek

prosinec 2021
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Adventní doba
na středečních dětských
Milí rodiče,
budeme rádi, když se s námi a vašimi dětmi připojíte k adventní aktivitě Se Svatou
rodinou do Betléma. Naše putování začalo
již prvním úkolem na středeční dětské mši
24. 11. Čekají na vás zamyšlení nad biblickými verši z adventních čtení a pro děti podněty a výzvy, které vám pomohou zpříjemnit
čas před oslavou narození našeho Spasitele.
Dětský tým

Adventní chvály: u Svaté Terezičky
Zveme Vás na adventně laděný večer
chval u svaté Terezičky, který se uskuteční
v pondělí 6. prosince v 19.20. Kromě písní
v doprovodu kapely Kairos se můžete těšit
na rozjímání společného čtení z Písma, na
modlitbu chval, díků a proseb i chvíli ticha.
Přítomen bude také P. František Blaha, a tak
bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
K dispozici bude i přímluvná modlitba s laikem. Tématem prosincových chval bude:
Náš Bůh přijde a ukáže svou slávu a moc.
Zveme Vás všechny prožít radost z očekávání příchodu Krista, z blízkosti Toho, kdo
přebývá ve chválách svého lidu.
Za kapelu Kairos
Markéta Růžičková

Předvánoční svátost smíření
Příležitost přistoupit ke svátosti smíření
před Vánoci bude od 13. do 23. prosince od
17 do 18.30 hodin. Od 17 do 18 h bude v tyto
dny (kromě úterků) příležitost k tiché adoraci Eucharistického Ježíše. Zvláštní příležitost pro děti se nabízí ve středu 15. prosince
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od 16 do 17 hodin. Zvu zejména děti, které
30. května přistoupily poprvé ke svatému
přijímání.
František Blaha

Návštěvy nemocných
Pokud víte o starých a nemocných bratřích
a sestrách, kteří stojí o předvánoční návštěvu kněze a přijetí svátostí, ozvěte se prosím co nejdříve na e-mail farnosti: farnost.
kobylisy@sdb.cz, zatelefonujte na 283 029
165 (pokud to hned nezvedneme, ozveme se
zpět) či nechejte kontakt v sakristii. Rádi je
navštívíme při zachování protiepidemiologických opatření.
František Blaha

Seminář Modlitba v životě
V předcházejících letech proběhl v naší farnosti Kurz Alfa pro farnost, Zacheus, Seminář obnovy v Duchu Svatém. Když jsme přemýšleli, jak na to navázat v dalších letech,
postupně vznikl návrh uspořádat v následujících třech letech návazné semináře Modlitba
v životě, Život ze svátostí, Desatero v životě.
Pro letošek si vás dovolujeme pozvat na seminář Modlitba v životě, který by probíhal
každý čtvrtek od 20. ledna do 7. dubna (s výjimkou jarních prázdnin 17. března) vždy ve
večerních hodinách ve farním sále. Kromě
toho by byla příležitost prožít společný víkend 26. – 28. února.
Setkání by měla podobný průběh jako dřívější, výše zmíněné kurzy či semináře:
▸ úvodní písně a přivítání
▸ 20minutové slovo k seznámení s tématem
▸ krátké svědectví
▸ 50minutové setkání ve skupinkách, v nichž
by se reflektovalo předložené téma a to, co
se v uplynulém týdnu dařilo či nedařilo.

Kobylístek

Na témata by navazovala praktická individuální cvičení nabídnutá pro následující týden v domácím prostředí.
Návrh témat:
▸ 20. 1. – Co je modlitba a proč se modlit
▸ 27. 1. – Křesťanská modlitba
▸ 3. 2. – Vnitřní dispozice pro modlitbu
▸ 10. 2. – Ranní modlitba a večerní examen
▸ 17. 2. – Formy modlitby (chvála, dík, vyznání vin a prosba za odpuštění, prosby za
sebe, přímluvy za druhé…)
▸ 24. 2. – Rozjímání a vnitřní modlitba
▸ 26.–27. 2. – Modlitba s druhými, ve společenství, v rodině
▸ 3. 3. – Boj o modlitbu
▸
10. 3. – Ústní modlitba, breviář, střelné
modlitby
▸ 24. 3. – Otče náš
▸ 31. 3. – Modlitba ke svatým a se svatými
▸ 7. 4. – Úvod do Svatého týdne a Velikonočního třídení
Přihlašovat na seminář se můžete přes přihlašovací formulář na webu nebo na telefonu 283 029 141 či 283 029 165.
Pokud by epidemiologická situace neumožňovala setkání ve farním sále, uvažujeme
i o variantě přes internet.
Radek Pavelka, Tomáš Redlich, Lída Rybecká, Jožka Kopecký a František Blaha

Text projektu Salesiánského
centra je na světě
Vážení farníci, po období rozlišování, hledání a formulování máme k dispozici finální
text projektu Salesiánského centra na dalších 5 let. V tištěné podobě si jej můžete vzít
v kostele nebo na recepci Salesiánského
centra. Digitálně je ke stažení na webu terezicka.cz a strediskokobylisy.cz. Děkuji všem,
kteří se podíleli na jeho přípravě.
Tvorba textu je jen začátkem. Budu rád,
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když budeme o tématech, která projekt
otevírá, dále hovořit a uvádět je do života.
Malým prvním příspěvkem je následující
článek.
K projektu je k dispozici také příloha s názvem “Struktura řízení Salesiánského centra”. Pojmenovává role a odpovědnosti těch,
kteří v Salesiánském centru rozhodují nebo
spolurozhodují.
Václav Jiráček

Máte co jíst? Aneb o ekonomice
v Salesiánském centru
“Jak to jako salesiáni zvládáte? Máte
co jíst, když teď lidi nechodí do kostela
a nejsou sbírky?” zeptala se mne jedna
dobrá farnice během období lockdownu.
Na jednu stranu mně tento její dotaz udělal radost – je dobré vědět, že o vás někdo má starost. Zároveň jsem si ale znova uvědomil, jak je pro některé farníky
a návštěvníky aktivit Salesiánského střediska mládeže těžko uchopitelný systém
financování provozu domu. To, co hodí
farníci v kostele do kasičky, opravdu salesiáni neprojedí.
Téma financování provozu Salesiánského
centra není jednoduché. Přitom je ale důležité. Proto bych o něm nyní rád napsal pár
vět a přidal několik konkrétních výstupů.
Začnu tím, že v kobyliském Salesiánském
centru jsou 4 samostatně hospodařící subjekty. Každý z nich má svůj účet, účetního,
zodpovědné statutáry, rady atd. Jsou to následující subjekty:
Komunita salesiánů
Naši komunitu salesiánů tvoří v Kobylisích
18 členů, kteří společně hospodaří. Finanční příjmy jsou většinou mzdy, platy nebo dů-
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chody, v menší míře také dary.
Z příjmů platíme náklady základní potřeby
(ubytování, doprava, strava, ošacení, kapesné…), příspěvky na chod provincie, vzdělávání studentů a podobně. Občas se nám
podaří také něco ušetřit. Přebytky pak investujeme především do oprav domu. Předloni to bylo např. na přestavbu recepce, letos
na opravu farní kuchyňky.
Komunita salesiánek
Komunita Dcer Panny Marie Pomocnice
(zkráceně salesiánek) to má s pravidly hospodaření dost podobně jako komunita salesiánů. Rozdíl je především v počtu – komunita má 5 členek.
Farnost svaté Terezičky
Hospodaření farnosti má na straně příjmů
především dary a kostelní sbírky. Příjmy doplňují v menší míře (ale neméně důležité)
charitativní akce.
Na výdajové straně vidíme především náklady, které se váží k provozu kostela a přilehlých prostor (elektřina, plyn, opravy),
pořízení katechetických materiálů, nákup
křesťanských periodik, tisk Kobylístku
apod. Dále pak odvody účelových sbírek vyhlášených arcibiskupstvím (charita, misie,
služné duchovních, školství, Haléř sv. Petra
apod.), 2 sbírek na salesiánské bohoslovce
a 3–4 sbírek na potřebu Salesiánské kongregace. Farnost zasílá kromě toho do Mzdového pastoračního fondu na arcibiskupství
příspěvek, který ze 100 % pokrývá mzdy
našim dvěma pastoračním asistentům (1,5
úvazku) a dále 10 % z částky přesahující
100 tis. Kč z neúčelových nedělních sbírek
do Fondu sv. Vojtěcha (fondu mzdové podpory či služného duchovních).
Arcibiskupství pražské platí v současné
době v naší farnosti mzdu čtyřem kněžím
(4 pracovní úvazky salesiánů).
Pozorné čtenáře účetních výsledků by
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možná mohlo překvapit, že farnost platí za
svůj kostel nájem. Je to opravdu tak. Salesiánská provincie Praha, která je majitelem celého areálu, tedy i kostela, pak tento
nájem vrací formou příspěvků na investice do budovy. Stejně to je nastaveno i pro
středisko mládeže a komunitu salesiánů.
Přehled hospodaření farnosti s přesnými
čísly je zveřejňován každoročně v Kobylístku. Za rok 2020 to bylo v březnovém čísle
ročníku 2021. Ke stažení je na webu
www.terezicka.cz
Salesiánské středisko mládeže
Co se týká hospodaření, je největší rybou
v našem rybníku Salesiánské středisko mládeže. Je to organizace, která zajišťuje chod
většiny vzdělávacích a sociálních aktivit pro
děti a mládež a částečně i pro rodiny: Kroužky, semináře a kurzy Centra pro rodinu, letní
chaloupky, vzdělávání animátorů, nízkoprahový klub Vrtule, Oratoř a další.
Náklady na provoz jsou kryty především
z dotací a grantů. Největším donátorem je
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, druhým největším pak Ministerstvo práce a sociálních věcí. Další příjmy tvoří dary
individuálních dárců, menší dotace, příjmy
z pronájmů prostor.
Ve středisku mládeže pracuje 22 lidí na pracovní úvazek, zhruba 80 je uzavřených dohod o provedení práce. Všichni tito lidé se
starají o to, že děti, které do tohoto domu
přicházejí, najdou někoho, kdo se jim bude
věnovat a pomůže jim dobře strávit čas, který mají k dispozici.
Středisko mládeže vydává každoročně výroční zprávu obsahující kompletní přehled
hospodaření. Zpráva je k dispozici na webu
www.strediskokobylisy.cz
Co z toho vyplývá?
1.	
Pokud chcete podpořit finančně to, co
se zde v Kobylisích děje, můžete přispět

Kobylístek

některému z výše uvedených subjektů.
Salesiánské středisko mládeže využije
vaše dary na práci s dětmi a mládeží,
farnost na zajištění krytí nákladů souvisejících s farní pastorací. Více informací
je na webových stránkách uvedených
výše.
2.	
Všechny subjekty (komunita, farnost,
středisko mládeže) mohou vystavit potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.
Potvrzení ale nelze vystavit na základě
anonymního daru do kasičky v kostele.
3.	Pokud poskytnete dar bez uvedení účelu, necháváte obdarovanému volnou
ruku k tomu, jak jej využít. Dar tak může
pokrýt např. výpadek příjmů z pronájmů
způsobený pandemií.
4.	V příštím roce nás čeká generální oprava kotelny, oprava fasády kostela. Na
tento účel budou vyhlášeny účelové
sbírky, o možnosti jak přispět vás budeme ještě informovat.
5.	
Když jsem četl dotazníky z přípravné
fáze projektu Salesiánského centra, potěšilo mne, že většina respondentů se
vyjádřila, že pokládá informace o ekonomice za dostatečné. (Průměr byl 3,5
bodů ze 4.) Přesto pokládám za důležité,
aby se o tomto tématu hovořilo i nadále.
Pokud máte nějaké otázky, nejasnosti,
návrhy a podobně, můžete se s nimi na
nás obrátit osobně nebo formou mailu
na adresu kobylisy@sdb.cz
Václav Jiráček

Živý růženec
Srdečně zdravím všechny členy živého růžence a zvu na opětovné modlitební setkání 6. 12., 17. 1., 14. 2., 14. 3. Moc se těším na
všechny.
Ludmila Růžičková
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Předvánoční úklid kostela
Zveme všechny ochotné k předvánočnímu
úklidu kostela a jeho okolí v sobotu 11. prosince od 9 hodin. Máte-li nějaký svůj oblíbený uklízecí nástroj, můžete si ho vzít s sebou. Děkuji předem.
František Blaha

Betlémské světlo
sousedům
Přinášení Betlémského světla sousedům
může být zvláště v této složité době velkou
inspirací k šíření dobra a hezkých vzájemných vztahů.
Betlémské světlo bude v našem kostele od večerních hodin 23. 12. Můžete
ho nabídnout i svým sousedům například
prostřednictvím tabulky k zapsání zájemců (jméno + číslo bytu), kterou vyvěsíte na
nástěnce u vchodu. Na papír s tabulkou se
může také napsat čas, kdy bude světlo roznášeno, že je to malý “dárek” zdarma, ať si
zájemci připraví svíčku, může se i krátce
napsat, co je to Betlémské světlo. Alternativa je rozdat letáček do schránek v ulici se
zanecháním emailové adresy, kde se mohou
zájemci ozvat. (Kartičky budou k dispozici v kostele nebo si je můžete stáhnout na
webových stránkách farnosti.)
Kdo to nechce dělat ve velkém, může nabídnout třeba jen známým sousedům. Je
dobré to s nabídkou nepřehnat, protože
lidé, kteří projeví zájem, se většinou najdou, tak ať to pro daného dobrovolníka
není na celý večer. Lidé, kteří mají zájem,
rádi otevřou a s radostí si oheň připalují.
Po připálení si s lidmi popřejte pěkné Vánoce a je to příjemné krátké setkání.
František Blaha
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Zrušení lednového farního plesu

Sekta Sinčchondžhi

Vážení a milí spolufarníci, vzhledem k aktuální pandemické situaci jsme bohužel opět
nuceni zrušit konání farního plesu. Hlavním
důvodem je nutnost nošení respirátorů ve
vnitřních prostorách. Tančit v respirátorech
je nemyslitelné a bez nich jednak proti aktuálním opatřením, druhak pandemicky velmi
rizikové. Ples tedy odkládáme na dobu neurčitou. Pokusíme se ho uspořádat v co nejdřívějším termínu, až budou moci všichni
beztrestně pobývat ve vnitřních prostorách
bez respirátorů. Děkujeme za pochopení
a těšíme se na vás!
Váš přípravný plesový tým

Nejen mladé lidi chceme upozornit a varovat před sektou Sinčchondžhi, která intenzivně působí v Praze. Tato sekta v minulých
letech cílila především na mladé křesťany
v pražských ulicích, později se přizpůsobila
přesunu do online prostředí a poslední dobou zintenzivnila svou kampaň. Záminkou
ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tematikou
nebo pozvání do online společenství. Sekta
láká také na studium Bible a na biblické hodiny; ty zprvu působí jako klasické biblické
studium, po nějaké době však začne lektor(ka) rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi
o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se podle této skupiny již naplnilo,
a proto je možné, aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee
Man-Hee. Buďte prosím obezřetní.
Podrobnější informace a svědectví lidí, kteří
se sektou nechali zlákat, najdete na
www.scjinfo.cz
František Blaha

Díky za vaši podporu!
Konec roku – potvrzení darů
Děkuji všem, kdo jste letos jakýmkoli způsobem podporovali provoz kostela a farnosti, ale i opravy kuchyňky a střechy. Děkuji všem, kteří farnost podporujete i v této
složité době. Dary jednotlivců spolu s kostelními sbírkami jsou hlavními dvěma zdroji k pokrytí provozu farnosti. Jsem velmi
vděčný každému, kdo jakýmkoli způsobem
přispěl nebo ještě přispěje. Na dary zaslané na farní účet 205391359/0800 vám rád
vystavím potvrzení ke snížení zdanitelného základu vašich příjmů (v letošním roce
je možné snížit tento zdanitelný základ až
o 30 %). Pokud na někoho z vás nemám
adresu a potvrzení vám do konce prvního
lednového týdne nedorazí, pak se prosím
ozvěte, nejlépe na farní e-mail. Samozřejmě
rád vystavím i potvrzení těm, kdo přinesou
dar v hotovosti. Bůh vám odplať vaši velkorysost finanční, modlitební nebo jakoukoli
další.
František Blaha
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Pozvání Centra pro rodinu
Mikulášské setkání
Zveme všechny rodiče s malými dětmi na
setkání se sv. Mikulášem v neděli 5. 12.
Mikulášské setkání začne v 16.45 ve farním
sále – přicházejte do sálu přes farní zahradu
(použijte prosím branku, která je napravo od
hlavních dveří do kostela).
V sále si krátce zazpíváme a v 17.00 nás anděl zavede do kostela, kde bude čekat sv. Mikuláš.
V kostele andělé obdarují děti balíčky, bude
možnost se s Mikulášem vyfotografovat a následně se přesuneme zpět do farního sálu,
kde děti čeká malé tvoření a možnost konzumace dobrot, k dispozici bude káva a čaj.

Kobylístek

Mikulášská nadílka: prosíme, aby si každý
pro své dítě přinesl vlastní balíček – podepsaný celým jménem. Balíčky nepozorovaně odevzdávejte do velkých košů u vstupu do farního sálu.
Na akci se není nutné hlásit. Případné dotazy směřujte na email.
lenka.kloboucnikova@strediskokobylisy.cz
Lenka Kloboučníková
Malé předvánoční zastavení
Ve čtvrtek 16. 12. zveme rodiče s malými
dětmi na Malé předvánoční zastavení. Sejdeme se v 17.00 na dvoře Salesiánského
centra (před oratoří). Společně ozdobíme
stromeček, zazpíváme koledy a zahřejeme
se dobrým svařákem nebo čajem (pro děti).
Vstup bez přihlášení.
Podpůrná skupina pro ženy 45+
Od ledna 2022 otevíráme v Salesiánském
středisku mládeže podpůrnou skupinu pro
ženy 45+. Bude se jednat o stabilní a uzavřenou skupinu v počtu max. 12 žen, která účastnicím nabídne možnost otevírat ty
problémy a situace, které právě prožívají
a řeší, a třeba si s nimi tak úplně neví rady.
Nabízená témata: Výzvy druhé poloviny
života; osobní inventura na konci fyzické
plodnosti – moje zdraví, moje vztahy, moje
práce, můj volný čas; jak nechat děti vylétnout z hnízda; šťastná sama nebo po boku
partnera; dary prarodičovství; hojení traumat; doprovázení blízkých; stáří a smrt bez
nadbytečných úzkostí a vše, co účastnice
skupiny samy přinesou.
Setkání skupiny budou probíhat každou
druhou středu v měsíci od 18.00 do 20.00
v Salesiánském středisku (klubovna U Hrocha).
Lektorky skupiny: PhDr. Eva Labusová,
MUDr.Helena Máslová
Podrobné informace o skupině na webu
a přihlašování na kontaktech níže.
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blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
733 143 069
www.strediskokobylisy.cz
Večerní seminář Centra pro rodinu
Fyzioterapeutická podpora
léčby neplodnosti
v rámci cyklu setkávání
„Když dítě nepřichází“
2. 12. od 18.30, klubovna U Hrocha
Lektorkou semináře je Mgr. Zuzana Valášková z centra Alivio. Vstupné 150 Kč.
Zájemce prosíme o přihlášení.
Blanka Malcová
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
733 143 069
Dopolední semináře pro rodiče
30. 11. Vánoční obrázky do oken z průsvitek – Lenka Kloboučníková
7. 12. Vánoční slaměné ozdoby – Jiří Janák
Hlídání dětí je zajištěno a je v ceně seminářů. Semináře proběhnou v klubovně U Hrocha vždy od 9.30.
Zájemce prosíme o přihlášení.
Eva Klimánková
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz
777 182 712

Úterky u Terky
Zveme všechny mladé na Velký Úterek 7. 12.
od 18.30, kde promluví Jaroslav Šebek na
téma: Jak se vyvíjela církev?
V neděli 12. 12. se od 17.00 uskuteční taneční večer a 21. 12. od 18.30 Modlitební Úterek.
Bližší informace najdete na našich sociálních sítích.
Těšíme se na vás! Za Úterky u Terky
Daniel Blažek
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Úterky mají podcast

Věděli jste, že Úterky u Terky mají svůj podcast? Rozhovory vede Julie Blažková. Hostem příštího dílu bude učitelka z Přírodní
školy Mgr. Hana Nábělková. Jednotlivé díly
jsou k poslechnutí na
https://anchor.fm/terky-u-terky
Václav Jiráček

Vánoce v kostele,
návštěva dětí
ze základních škol

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Co najdete ve farní knihovně
Milí čtenáři, dnes bychom vám chtěli nabídnout knihu spisovatele, novináře a básníka
Aleše Palána – Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět.
„Milý pane Bože, tenhle svět se ti povedl.
Opravdu. Nevím, jak je to na jiných planetách,
které jsi stvořil nebo na nich právě makáš, ale
tady je to super. Jenže ve škole říkali: Je to velmi dobré, máš ale na víc. Příště ať je to ještě
lepší. – Odpusť, že to tak říkám, pořád je to za
jedna, ale když tomu dáš trochu péče, mohla
by to být jednička podtržená. Ještě že mě máš.
Poradím ti, jak na to.“
Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět,
které autor nenavrhuje politikům, ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou
pánu Bohu, jsou vtipnou sondou do našich
strachů, komplexů, slabostí, chyb, zbytečných starostí a malicherností, kterými si
otravujeme životy. Stačilo by přitom tak
málo, aby na světě bylo líp. Někdy stačí
i jedna nečekaná událost, abychom si uvědomili, co je v životě důležité, na co vsadit
a co přináší opravdovou radost.

Ve druhém adventním týdnu, dá-li Pán Bůh,
navštíví náš kostel děti z okolních základních škol. Zúčastní se interaktivního programu Vánoce v kostele – víme o nich všechno?, který pro ně připravuje ve spolupráci
se salesiány a salesiánkami tým maminek
a katechetek. V minulosti už se program několikrát konal a snad se po dvouleté pauze
bude moci opět uskutečnit. Cílem programu
je dát dětem příležitost zakusit, že se Bůh
stal člověkem a je nám lidem blízko. Prosíme vás o modlitbu za děti, které do našeho
kostela letos přijdou. Děkujeme. Za přípravný tým
Tomáš Redlich
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Dnešní druhá kniha, kterou vám chceme doporučit, se jmenuje Bůh nefunguje, a proto
v něho věřím. Thomas Frings, který ji napsal, v roce 2016 opustil svou farnost a odešel do kláštera. Pohnutkou k tomu mu byla
frustrace z toho, jakým způsobem běžná duchovenská činnost probíhá, jak církev tápe
ve svém poslání působit v moderním světě.
Ve své knize představuje své chápání křesťanské, resp. katolické víry. Odpovídá na
otázky PROČ věří, ČEMU věří, JAK věří. Bůh
pro něj není něco, co funguje, nějaký automat na lidské potřeby. Obrazu takového
Boha se klidně vzdává a svou autentickou
výpovědí vychází vstříc hledajícím a pochybujícím. Ptá se, jak dnes věřit a svou víru žít,
jak se nadchnout pro evangelium.
Thomas Frings (1960) je od roku 1987 katolickým knězem. Působil v Münsteru, v roce
2016 odešel do jednoho holandského kláštera. Od roku 2018 opět působí jako kněz
v Kolíně nad Rýnem.

Knihy si můžete zapůjčit v naší knihovně.
Seznam všech knih najdete na webu farnosti a pro objednání můžete použít email nebo

Kobylístek
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telefon. Knihovna je také otevřena před každým literárním večerem po večerní bohoslužbě. Přejeme vám příjemné čtení!
Vaši knihovníci
Knihovnaterezicka@seznam.cz
724 803 594

Literární večery nad knihou
ve farní knihovně

Milí přátelé duchovní literatury, rádi bychom Vás opět srdečně pozvali na další literární posezení, které se bude konat v úterý
14. 12. v 19.30 ve farní knihovně.
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve
stínu – takto charakterizuje papež František sv. Josefa a dne 8. 12. 2020 vyhlásil
zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi.
A my se proto chystáme na závěr tohoto
roku věnovat adventní literární večer knize polského autora Jana Dobraczyńského
– Stín Otce. V románovém příběhu nám
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OHLÉDNUTÍ

autor vypráví život sv. Josefa a zároveň přibližuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život odehrává. Velmi dobře zachycuje
napjatou atmosféru té doby, kdy Židé očekávají Mesiáše a události na dvoře Heroda
Velikého jsou plné intrik a zvráceností.
Autor při svém vyprávění vychází z biblických pramenů. Přijďte se v adventu zaposlouchat do krásného románového příběhu
o sv. Josefovi.
Knihu si již dnes můžete zapůjčit v naší
farní knihovně. Pro čtenáře, kteří upřednostňují osobní výběr, bude knihovna
otevřena vždy v den konání literárního
večera, v době po skončení večerní bohoslužby.
Milí čtenáři, i příští rok budeme pro vás
připravovat literární večery. První z nich
se uskuteční 25. 1. Knihu, které se budeme
v lednu věnovat, vám prozradíme v příštím
Kobylístku.
Těšíme se na vás.
Vaši knihovníci

Klub
přátel
historie
Prosincové setkání Klubu přátel historie se
uskuteční v neděli 12. prosince od 14.30
hod. s programem: Poutní místa a sakrální stavby Olomouckého kraje v pohlednicích.
Výstava dobových pohlednic je zároveň spojena s prezentací svatých obrázků, které si
poutníci odnášeli jako upomínku na vykonanou pouť.
Další setkání bude 23. 1. 2022 ve stejném
čase (téma přednášky Praha a její svaté
cesty).
Jiří Janák
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Dětský karneval

Máme novou střechu

Milí karnevaloví přátelé,
pevně věříme, že se v neděli 30. 1. 2022 od
14.00 hod. setkáme na farním dětském karnevalu s tématem ZOO. Těšíme se na vaše
krásné masky zvířátek. Pro děti budou připraveny hry a rodiny mohou opět soutěžit
o nejlepší masku. Zároveň bychom vás chtěli požádat o „smysluplné“ odměny pro děti,
které můžete zanechávat na recepci salesiánského centra.
Váš karnevalový tým

Příští Kobylístek dvojčíslem
Příští číslo Kobylístku bude již tradičně
dvojčíslo leden – únor a vyjde až po vánočních svátcích, 16. ledna 2022.
Redakce

Kobylístek

Tedy novou část střechy na kostele. Plechová krytina stará více než 80 let na původní
kapli byla poctivě udržována a ošetřována
nátěry. Přesto se stále častěji objevovala
prorezivělá místa díky korozi zespod. Kvůli předpokládanému i dalšímu nárůstu cen
stavebního materiálu bylo na ekonomické
radě farnosti rozhodnuto, že dojde k položení nové střešní fólie. Odstranění původní
plechové krytiny a položení nové fólie FATRANOL provedl Miroslav Kohák Novák s Liborem Bernáškem za 290 037 korun. Práce
byly dokončeny 3. listopadu 2021.
Moc děkujeme.
František Blaha

Nová kuchyňka
dokončena
a požehnána
V neděli 7. listopadu 2021 po deváté požehnal novou kuchyňku ředitel kobyliské komunity Václav Jiráček. Na konci bohoslužby
jsme poděkovali Evě Kuchařové a Anežce
Radinové za dlouholetou koordinaci nedělních agapé, hlavním tvůrcům kuchyňky
Laďovi Svobodovi za architektonické návrhy, Evě Dobíškové za přípravu a návrhy
gastro zařízení, Jirkovi Horelovi za koordi-
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naci stavebních prací, Tondovi Wagnerovi a Karlu Švejdovi za elektrické rozvody,
truhláři Františku Holíkovi za kuchyňskou
linku, Mírovi Kohákovi Novákovi za výmalbu a všem, kteří toto dílo podpořili. Ať dílo
slouží k dobrým setkáním.
František Blaha
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POZVÁNKY ODJINUD

Podzimní bazárek v kostce
Vydařená akce, 69 prodávajících, tým 12 sehraných pomocnic tvořících milé společenství, spokojení nakupující, skvělá atmosféra, výtěžek 14 600 korun na farní kuchyňku,
několik pytlů zbylých věcí pro Diakonii.
Díky za podporu salesiánům a Tomáši Redlichovi. Díky všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu bazárku. A díky všem, že dodržovali naše pokyny.
Pevně doufáme, že na jaře se opět sejdeme
naživo. To už ovšem v jiných prostorách, budeme včas informovat. Do té doby se stále
můžete zapojovat do bazárku online v naší
FB skupině.
Krásné podzimní dny a bazárku zdar!
Za bazárkový tým
Štěpánka Syrová a Markéta Skalská

VZÁJEMNÁ POMOC

VZÁJEMNÁ POMOC

Jeden dětský
dárek navíc

Tříkrálová sbírka 2022

Stále probíhá akce Jeden dětský dárek navíc, udělejme radost dětem z Prahy 8. Více
informací na webu farnosti v rubrice Akce
nebo u K. Jelínkové.
k.jelinkova@gmail.com
721 863 552

kterou tradičně pořádá Charita Česká republika, proběhne od 1. do 16. ledna 2022.
V naší farnosti plánujeme koledování
dětí od úterý 4. do úterý 11. ledna 2022
Vyzýváme a prosíme tedy zájemce o koledování – rodiče koledníků a vedoucí skupinek,
aby se nám ozvali pokud možno do neděle
19. prosince.
(Děti, které chodí do náboženství, dostanou
informační lístek pro rodiče jako v minulých letech.)
QR platba jako příspěvek na Tříkrálovou
sbírku

Děkujeme všem, kdo se podíleli v sobotu
13. listopadu v Salesiánském centru na
brigádě při hrabání listí.

Srdečně vás zveme na benefici pro středisko. Vstupenky jsou k dispozici na recepci Salesiánského centra každý všední
den. Děkujeme, že svou účastí na benefici
pomáháte dětem v Salesiánském středisku mládeže v Praze-Kobylisích.
Více informací na
www.strediskokobylisy.cz/benefice
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▸ dárcovskou DMS ve tvaru DMS KOLEDA
30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Kobylístek

Sbírku je možné podpořit také:
▸ příspěvkem v hotovosti do tříkrálové kasičky na recepci Salesiánského centra
a o víkendech v sakristii (od 1. 1. do 16. 1.
2022)
▸ online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku bankovním převodem, skrz
formulář na webu TKS https://www.trikralovasbirka.cz/ od 1. 1. do 30. 4. 2022.
(Je třeba zadat PSČ naší farnosti: 182 00,
aby bylo jasné, že je příspěvek určen pro ni.)
▸ bankovním převodem na účet TKS
66008822/0800 s přiděleným variabilním
symbolem naší farnosti: 777910039 – od 1.
1. 2022 do 31. 1. 2022
▸ navíc letos prostřednictvím níže uvedeného QR kódu, přiděleného naší farnosti –
od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022

prosinec 2021

Využití peněz ze sbírky:
▸ 65 % možnost využití pro projekty koledujících subjektů (u nás středisko mládeže)
▸ 10 % pomoc rodinám, seniorům a dětem
v Bělorusku a Uzbekistánu
▸ 15 % diecézní záměry – výstavba komunitního centra sv. Anežky v Praze 2, podpora
Komunitního centra sv. Zdislavy Kolín
▸ 5 % celostátní charitativní projekty
▸ 5 % režie sbírky
Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost.
Za organizační tým TKS
Eva Hýsková, Míša Vinklárková
Kontakt na organizační tým sbírky:
trikralovasbirka.kobylisy©email.cz
775 706 266

Sbírka na klášter v Drastech
Milí přátelé, pořádáme sbírku na proměnu
zchátralého statku v centrum života Drasty
na portálu Donio (19. 11. – 19. 1.) www.donio.
cz/DuchovniCentrumDrasty
Děkujeme za jakoukoliv podporu!
Pomůže nám i šíření tohoto odkazu.
Sestry karmelitky
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JÁ A MOJE FARNOST

CITÁT SV. TEREZIČKY

DĚTEM

Výuka náboženství
pro předškolní děti

Milí čtenáři Kobylístku, rády bychom vás
pozvaly k účasti na setkávání předškolních
dětí v rámci výuky náboženství. Scházíme
se každé pondělí mezi 15.45 – 16.30 v prostorách Salesiánského centra. Tvoříme
s dětmi a jejich rodiči společenství, které
rádi rozšíříme i o vaše řady. Snažíme se, aby
se děti o víře nejen něco nového dozvěděly,
ale i tvořily výrobky, které jim připomenou
probírané téma.
Máš-li chuť se přidat k nám,
neotálej, napiš nám.
Uvítáme nové členy,
ať přijdou i Ti, kdo mají pleny.
Otevřené dveře pro vás máme,
my rády vám náš čas dáme.
Společenství tvoříme,
za vás už se teď modlíme.
Ilona Blažková, Adéla Psohlavcová
(Pozn. redakce: Zájemci se mohou hlásit na
farní e-mail nebo přímo u Ilony a Adély.)
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„Dělej Ježíši
radost
maličkostmi.“

PŘÁNÍ
Farní tým a redakce Kobylístku přeje všem čtenářům tohoto farního listu
i v nelehké době, kterou prožíváme, požehnané prožití adventní doby a radostné Vánoce.

Kobylístek

Stránku dětem připravila Felisa Terreros.

prosinec 2021
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Cesta je pro mě
důležitější než cíl
Lída chodí poutě. Sama i ve skupině, dlouhé a některé z nich opakovaně.
Začala s tím až v důchodu a stále ještě má touhu po dalších.
Když jsme měly dělat rozhovor, uvítala mě v roušce, že jí není dobře
a budeme to muset odložit. Ale když už upekla jablka v županu,
tak ať jdu na chvíli dál, dám si čaj a něco si řekneme.
Jen začala mluvit o poutích, zapomněla, že jí nebylo dobře,
a nahrály jsme více jak hodinu materiálu.
Jeho drtivá většina je na následujících stránkách.

Odkud pocházíš?
To je těžká otázka. Narodila jsem se u Prahy, v Zelenči na statku, kam moji rodiče přišli počátkem 40. let pracovat na pole. Rodiče oba pocházeli ze Slovenska, z Bílých
Karpat, a na statku se seznámili. Během
Slovenského štátu odešli na Slovensko, ale
pak se sem zase vrátili. Otec ale začal na
Slovensku stavět dům, takže jsme nakonec odešli zase na Slovensko. Maminka už
na Slovensku zůstala, měla hospodářství,
ale otec jezdil za prací sem do Čech a na
Slovensku nebyl šťastný. Já na Slovensku
vystudovala střední zdravotnickou školu
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v Trenčíně a na umístěnku jsem odešla pracovat do Žiliny. Měla jsem tam spoustu zájmů. Turistiku, šerm, lyžování, všechno mě
bavilo a všemu jsem se věnovala. Velmi mě
lákaly Tatry. Odešla jsem tam na rok a pracovala jsem v sanatoriu pro léčbu tuberkulózy, které postavil Masaryk. Pracovala
jsem na pooperačním oddělení a začala
jsem pracovat i na sále jako anesteziologická sestra. Po svatbě jsem odjela do Prahy
a pracovala jsem na Karlově náměstí na
chirurgickém oddělení. Postupně se nám
narodily dvě děti, dcera a syn, od kterých
mám dnes čtyři vnoučata.

Kobylístek

prosinec 2021
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Víru ti předali rodiče, nebo jsi k ní došla
během života?
Moji rodiče byli křesťané, ale já do střední školy začala chodit v padesátých letech
a ve škole do nás hustili ateismus a také už
jsem nebyla pod takovým dohledem. Jako
dítě jsem do kostela musela. Kostel byl studený, sloužilo se v latině a my jako děti moc
nerozuměly, co se u oltáře odehrává. Odpovědi jsme se naučily papouškovat. Cestu
k Bohu jsem v dospělosti pracně hledala.
Občas jsem do kostela zašla, ale nemůžu
o sobě říct, že jsem byla praktikující. Když
jsem odešla do důchodu, děti se postavily
na vlastní nohy a rodina se rozpadla, chtěla jsem jít pracovat do hospice. Tam mě ale
přijali na recepci, a to mě zvlášť nebavilo.
Po třech měsících jsem odešla a vzápětí
jsem dostala nabídku na anesteziologii na
plastické chirurgii. Do práce jsem chodila,
jen když jsem chtěla, a bylo to dobře placené. Všechny peníze, které jsem vydělala,
jsem procestovala. Byla jsem ale sama a volala jsem k Bohu, že jsem ho zanedbávala,
a hledala jsem. Dva roky. Chodila jsem po
různých kostelích v Praze, na mše, za kněžími. Při jedné z cest z hospice v Bohnicích
jsem se zastavila u Terezičky a mši sloužil
Jenda Vývoda. Po mši jsem za ním zašla,
později jsem měla generální zpověď a od té
doby je pro mě Jenda laskavým zástupcem
Pána Boha na Zemi. Nejčastěji chodím k salesiánům, byť v poslední době občas zajdu
i na Prosek ke sv. Václavovi, kde farnost
ožívá. Začali tam chodit mladí, rodiny s dětmi, mívají agapé, otevírají faru. Terezička
se mi líbí pro svou jednoduchost a civilnost. Když jsem Pána Boha hledala a přišla
jsem do nazdobeného kostela, říkala jsem
si, že toto by On nechtěl, to všechno zlato,
že by to dal raději potřebným. Později jsem
v Římě navštívila kostel, který obsluhují
trapisté a uchovávají tam sloup, u kterého
bičovali Ježíše. Ten mě oslovil a později mě
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oslovily i jiné zdobné kostely. Začala jsem
u Terezičky chodit na Alfu a potom jsem
začala pomáhat v kuchyni. Našla jsem tady
mnoho přátel. Taky zpívám. Teď chodím
zpívat do Dolních Chaber. S panem profesorem Mátlem jezdíme zpívat našim krajanům v zahraničí. Na Ukrajinu, do Srbska,
do Rumunska do Banátu a do Budapešti.
Začala jsi na poutě chodit dřív než do
kostela?
Ne, to ne. Nejdřív jsem si obnovila víru a potom teprve přišly poutě.
Co bylo impulsem pro to chodit na poutě?
Nejdřív jsem začala chodit na Cyrilometodějskou pouť. O té jsem se dozvěděla v Katolickém týdeníku, že začíná na Levém Hradci,
tak jsem se tam vypravila. Je to pouť, která
se jde v průběhu roku, vždy jednou za měsíc
o víkendu, jednotlivé etapy na sebe navazují
a v srpnu se jde deset dní závěrečná etapa
až na Velehrad. Já to tedy nikdy nešla celé.
Ale i tak to bylo krásné a znám odtamtud
mnoho lidí. Mladí vysokoškoláci byli osloveni kardinálem Tomáškem, aby něco udělali
pro víru, a od té doby, od jejich mládí, organizují tuhle pouť.
Jak a kde spíte během téhle poutě?
Různě na farách. Jezdí s námi doprovodné
auto, které nám veze batohy. Jezdíme vždy
každý měsíc jeden víkend, ze soboty na
neděli, takže jde jen o jednu noc. Musím
tedy říct, že ve srovnání se zahraničím na
takové přespávání nejsou naše fary ještě
vybavené.
A co bylo impulsem pro to vydat se do
Santiaga?
Po revoluci jsem si začala kupovat cestovatelský magazín Reader's Digest, ve
kterém jsem našla článek, kde dívenka
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popisovala svoji cestu do Compostely. Mě
to velice okouzlilo a začala jsem shánět informace, četla jsem o té pouti, co se dalo,
studovala jsem Španělsko, historii, a to mi
trvalo deset let. Nesehnala jsem nikoho
k sobě, tak jsem se odhodlala. Postrčila
mě moje dcera a tak jsem šla. Cestovala
jsem hodně i před tím, ale organizovaně.
Trochu umím anglicky, rozumím italsky
a německy, od všeho kousek. To mi všechno bohatě stačilo. Když jsem do Santiaga
došla prvně a uviděla nápis Santiago, sedla jsem si i s batohem na kámen a plakala
jsem. Kolem jel cyklista a říkal: „Neplakej!
Už je Santiago.“ A já mu odpověděla: „No,
právě.“ Cesta je pro mě důležitější než cíl.
Santiago je velké město, mumraj, obchody
přecpané kde čím. Šťastná jsem byla na
cestě. Ve městech ale ne. Těch nádherných
setkání, která já měla.
Která z těch poutí byla Tvoje první?
Ta první byla organizovaná a autobusem. To
jsem ještě pracovala a v prodejně na Ječné
ulici, nad Sv. Ignácem, jsem viděla oznámení
o pouti do Fatimy, Lurd, Santiaga de Compostela, San Sebastian de Garabandal a La
Saletta. V Lurdech jsem měla mystický zážitek. Šla jsem se ponořit do léčivé vody, což
tam dělají velmi šetrně. Svlékneš se, zahalíš
se do roucha a ponoříš se do vody. Když jsem
se z vody vynořila, něco jsem nesrozumitelně mluvila a všechny jsem objímala. Bylo to
něco výjimečného a nadpozemského. Potom
jsem se byla modlit před jeskyní a klečel
tam mladý kluk, který velmi plakal. Měla
jsem velkou chuť ho obejmout, ale z určité
ohleduplnosti jsem to neudělala, čehož dodnes lituji. Měla jsem to udělat.
Šla jsi i do jiných poutních míst, vyjma
Santiaga, později pěšky?
Nešla. Šla jsem jen do Santiaga, francouzskou cestou, která vede z Baskicka. Tam
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jsem pochopila, proč se říká španělská
vesnice. Jejich kamenné bytelné domy,
s vysoko posazenými okny, nejsou uspořádané, jak jsme zvyklí, ale je to taková
neuspořádaná změť. Z bezpečnostních
důvodů, jako forma obrany. Naše vesnice
jsou ve srovnání s tím přehledné a snadno
čitelné.
Kolikrát jsi šla do Santiaga?
Čtyřikrát. Francouzskou cestu třikrát
a jednou jsem zkusila Camino Nord, kolem Atlantiku. Bylo to fantastické a chtěla bych tu cestu ještě jednou jít. Tam jsem
šla téměř sama a síla Atlantiku, kterou
můžeš pozorovat, je úžasná. Je to ohromná síla, která buší do pobřeží. Jednou
jsem také zkusila Camino primitivo v Asturii na severu Španělska. Tam jsem šla
zase téměř sama a vrátila jsem se zpátky.
Ve společnosti poutníků je něco oduševnělého. Každý pozdraví, zeptá se odkud
jsi, zapředeš řeč. Mám mnoho krásných
setkání.
Které informace si zjišťuješ dopředu a co
necháváš otevřené?
Dohromady nic. Důležitý je poutnický pas,
ve kterém je seznam ubytoven, ve kterých
můžeš přespat. V průměru denně ujdu 25
km, ale je potřeba je ujít během dopoledne, abys sehnala místo. Jednou se stalo,
že jsem do ubytovny přišla brzy. Natáhla
jsem se na kavalec, prospala se, a když
jsem se probudila, říkala jsem si, co budu
dělat. Tak jsem ještě vyrazila na cestu. Do
dalšího místa jsem dorazila až k večeru
a volné místo nebylo. Jedna poutnice mě
dovedla k penzionu a vyšel pán, kterého
jsem v uplynulých dnech už párkrát viděla
a byl mi povědomý. Byl to americký herec.
Penzion měli sami pro sebe, předem zajištěný. Nechali mě spát na chodbě. Ráno,
když oni ještě spali, jsem se vzbudila a za-
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balila. Nesla jsem s sebou obrázky Pražského Jezulátka v různých jazycích. Ustlala jsem po sobě a jako poděkování jsem
nechala obrázek.
Co tak s sebou neseš v batohu a kolik ten
batoh váží?
Na první cestu měl batoh asi 9 kilo, takže
jsem cestou odkládala to, co se mi nehodilo nebo to, co bylo těžké. Mívám jedny
boty, pohory. Jednou jsem si koupila nové
a hned v prvním úseku cesty jsem zjistila,
že jak nejsou rozšláplé, tak to prostě dál
nejde. Slezly mi nehty na palcích a zbytek
cesty jsem došla v sandálech. Část cesty
jsem se potkávala se dvěma manželskými
páry z Francie. Když už se mi palce zahojily, šla jsem znovu v pohorkách a na mezi
jsem se přezouvala zpět do sandálů. A jeden ten manžel na mě volal, zda přezouvám pneu. Ta setkání s dalšími poutníky
na cestě jsou moc milá. Z takových malých setkání, střípečků, se na konci cesty
poskládá velká mozaika celé cesty, a ta je
nádherná. Nebo jsem byla na pobožnosti
v jednom kostele a na závěr jsem zpívala
Salve Regina a přidal se ke mně mladý
kluk. Potom jsem zjistila, že je ze Španělska, je kněz a byl v Klokotech u nás v Čechách na nějaké formaci.
Vraťme se k batohu. Bez čeho se v něm
neobejdeš?
Bez pláštěnky, spacáku, kusu chleba, kousku čokolády a vody. Asi dvakrát se mi stalo,
že jsem šla do hypoglykemie. Musela jsem si
sednout, sníst chleba a čokoládu a pořádně
se napít, odpočinout a pak jsem mohla zase
pokračovat. Taky si nosím hrnek. Protože
když přijdu do Galicie, tak tam není žádné
nádobí. Poutníci si ho odnesou jako suvenýry.
A jinak se po cestě stravuješ jak?
Podél celé cesty jsou bufety a bary. Já si
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vždycky kupuji kafe con lecce (kávu s mlékem) a bagetu. Bagety jsou velké, tak s ní vystačím na oběd i večeři. V každé vesnici, kde
je útulek, je i hospoda, ve které pro poutníky vaří poutnické menu, které si dopřeju
jednou za týden. Jednu večeři jsem dostala
zdarma. Přišla jsem do útulku brzy, už jsem
měla všechno zaopatřené a viděla jsem, že
je v chodbě na podlaze smetí. Tak jsem vzala
koště a chodbu jsem zametla a vytřela. Hospitaléro zrovna vařil večeři, a když mě viděl,
že poklízím, posadil mě ke stolu a dostala
jsem celou večeři.
Hubla jsi při cestách?
I7 kilo.
Kolik dní Ti většinou cesta zabrala?
Francouzská cesta je rozepsaná na etapy,
etap je 34 a já je šla 36 dní.
A kolik je to celkem kilometrů?
Téměř 800. Když jsem si sečetla všechny
svoje cesty na Camino, je to 2300 kilometrů.
Camino je moje nejoblíbenější cesta.
Co ti poutě dávají?
Každý den nové dary. Jednou jsem šla delší
část cesty úplně sama, v lesích a najednou
se vedle mě objevil pes a šel se mnou. Měl
ale takové zlé oči. Tak jsem mu řekla, že pro
něho nic nemám a ať na mě tak zle nekouká.
Neohnala jsem se, nic takového a on se ode
mě odpojil.
Čím se zabývá tvoje hlava, když jdeš?
Obdivuji přírodu a všímám si drobností.
Když například skrze mraky prosvitne slunce a rozzáří kapky rosy v trávě. Nebo jindy,
šla jsem ještě za tmy, procházela jsem eukalyptovým hájem a eukalypty mají řídké koruny. Zhasla jsem čelovku a množství hvězd
na nebi bylo úchvatné. Měla jsem z toho
Vánoce.

Kobylístek

Které roční období je pro Camino nejideálnější?
Brzký podzim, ale ten má krátké dni, a potom jaro. Na jaře je život přírody nejpestřejší a nejživější. Ve městech mám vždycky
načteno, co vidět, a chodila jsem po památkách a muzeích. Biblí pro Camino je pro mě
knížka pana doktory Susy, Ultreia. Ten šel
do Santiaga z Prahy, ale v té době ještě pracoval, tak to šel na etapy, vždy v době dovolené.

Máš nějakou vysněnou cestu?
Já bych se nejraději pořád vracela na Camino.
A na co se těšíš v nejbližší době?
Asi se úplně netěším, ale ráda bych se ještě
jednou podívala do Izraele.

Děkuji za rozhovor.
Olga Adámková

Čerpáš informace během cesty i z mobilu?
Já se s ním moc nekamarádím. Vždycky se
k informacím dostávám jinak. V útulcích
získáš hodně informací a já měla dost načteno vždy před cestou.
A letenky tam a zpět jsi měla zajištěné
předem?
Žádnou letenku! Když se mě ptali, kdy se
vrátím, říkala jsem, že nevím. Až dojdu. Miluji jízdu autobusem. Viděla jsem během
cesty spoustu míst, byť jen z autobusu. Jednou jsem jela přímým autobusem z Prahy do
Madridu. Během cesty jsem si to rozmyslela,
a protože jsem do Madridu nepotřebovala,
tak jsem vystoupila v Perpignanu. A to je
taky tak krásné místo! I během té první
cesty autobusem jsem se se zájezdem v Lurdech rozloučila a pokračovala jsem sama.

Ludmila Jakušová (nar. 1941), vystudovala střední zdravotnickou školu a celý život pracovala ve zdravotnictví jako sestra, má syna a dceru a od nich čtyři vnoučata. V důchodu
začala chodit na poutě, cestovat a vařit na Alfě u Terezičky. Taky zpívá v různých sborech
a uskupeních.

prosinec 2021
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

ZPRÁVY ZE SADBY

Ve znamení Meda

Daruj radost dvakrát

Pravidelné bohoslužby

Kalendářní rok dospěl ke svému konci a společně s ním se také uzavírá cyklus Medový
rok, nazvaný podle českého rodáka, salesiána
a misionáře Jana Meda. Projekt byl spuštěn
na připomínku 10. výročí jeho úmrtí v lednu
2021. Jan Med – skromný, nesmírně pracovitý a houževnatý kněz, ovlivnil svým životem
a prací velkou část severovýchodní Indie, kde
položil základy školského systému. Z jeho odkazu těží tamější děti a učitelé dodnes, školy,
které pomáhal postavit, stále poskytují vzdělání mnoha dětem.

Pro ty z vás, kteří by rádi pomohli dobré věci
a nenapadá je, co koupit svým blízkým k Vánocům, nabízíme Medový dárkový set (k zakoupení i na vrátnici) a knihy z naší nabídky
na našem e-shopu. Výtěžek letos poputuje
právě za indickými dětmi a učiteli. Přispívat
můžete i pravidelně, všechny informace jsou
uvedeny na našich stránkách. Děkujeme!
objednavky@sadba.org, www.sadba.org/e-shop

Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30 eucharistická bohoslužba
11.00
v kapli sv. Kláry, eucharistická bohoslužba
16.30	v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry,
eucharistická bohoslužba
Středy
17.00
eucharistická bohoslužba pro děti
Po - So
6.15
ranní chvály
6.30, 18.30
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).
13.–23. 12. se zpovídá už od 17 h až do začátku bohoslužby
Bohoslužby ve všední dny pravidelně (mimo výjimky) slouží:
Pondělí

V rámci Medového roku vznikly webové
stránky nabízející každý měsíc články, fotografie, videa a obrázky. Bylo vytištěno leporelo
skládající se z vtipných obrázků, které doprovázely každý měsíc jednu etapu Medova života.
Od nového roku se připravuje putovní výstava a na našem e-shopu je možné zakoupit dárkový „Medový“ set.
Celý tento projekt je veden snahou navázat na
dílo otce Meda a dále pomáhat dětem a učitelům, které podporoval: školil učitele a katechety a v závěru života přispíval na školné více
než tisícovce dětí. Vztahy s tamější provincií
jsou díky Medovi na dobré úrovni, proto se
podařilo navázat užší spolupráci a v kooperaci
s organizacemi Bosco Mangaal a Chingmeirong
Don Bosco Society rozjet pětiletý projekt Vzdělávání učitelů v SV Indii. Součástí projektu
je i hrazení školného chudým venkovským
dětem – zcela v duchu Medova odkazu a jeho
přání. Jan Med si dárců velmi vážil, často jim
psal a modlil se za ně. Věděl, že bez jejich přičinění by dílo nemohlo existovat.
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Poslední dva obrázky z cyklu Medový rok přináší ohlédnutí za životem Jana Meda
www.sadba.org/projekt/jan-med/

Nezapomeňte se občas kouknout na naše
stránky. Naleznete tam například článek dobrovolnice Markéty Peichlové, která se snaží
zařídit stavbu vodní nádrže namibijským dětem, informace o další várce budoucích dobrovolníků a další články o misijním dění u nás
i ve světě.
Přejeme vám všem hezké prožití adventních
a vánočních dnů, Světlo z Betléma ať prosvítí
všechny temné chvíle, zažene smutek a rozsvítí každý váš den.
Vaše SADBA
Sledujte články a dopisy našich dobrovolníků na www.adopcenablizko.cz
www.sadba.cz

Kobylístek

6.30
18.30
Úterý
6.30
18.30
Středa
6.30
17.00
18.30
Čtvrtek
6.30
18.30
Pátek
6.30
18.30
Sobota
6.30
18.30
Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30

Vydává:
		
Redakce:
DTP:
Tisk:

František Blaha
Josef Kopecký / Radek Gottwald
František Blaha / Vojtěch Sivek
pro mládež – Václav Jiráček / Petr Boštík / Jaroslav Fogl / Jan Fojtů
Václav Jiráček
pro děti – František Blaha / Pavel Šimůnek (zpovídá H. Černoch)
Jan Vývoda a Hynek Černoch
Pavel Šimůnek
Josef Trochta (po mši je adorace)
Hynek Černoch
František Blaha
Josef Kopecký / Pavel Šimůnek
Hynek Černoch / Radek Gottwald (mše svatá s nedělními texty)
celebranti se nepravidelně střídají

Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8,
farnost.kobylisy@sdb.cz
D. Jaklová, F. Blaha, T. Redlich
Boo
TLAMA design
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Uzávěrka: středa 5. ledna 2022 ve 12.00.
Vyšel: 28. listopadu 2021 v nákladu 550 kusů
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QR platba

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
Celoroční aktivity
sudé týdny Po
19.15–20.45
liché týdny Út
19.20–21.00
1. út v měsíci
18.30
3. út v měsíci
18.30
1. čt v měsíci
19.30–22.00
každý čtvrtek
19.00–19.30
každý čtvrtek
19.30–21.00
1. pá v měsíci
17.00
soboty večer
18.30
Pomoc s úklidem kostela
Půjčování knih		

Hovory o Starém zákoně, katechetická m. J. Schrötter
Diskuse nad texty papeže Františka, katechetická m., J. Fiřt
Velký Úterek u Terky, kostel, farní sál
Modlitební Úterek, kostel
Eucharistická adorace noční, kostel
Eucharistická adorace, kostel
Otevřené setkání nad nedělním evangeliem, on-line, živě, Beta
Adorace, příležitost ke svátosti smíření
Mše svatá s texty z následující neděle
Pá 7.00 nebo po domluvě: 732 748 920, terezicka.cz/uklid-kostela/
https://terezicka.cz/knihovna/, 724 803 594

listopad
27.-28.
28.
30.

so-ne		
ne
16.00
út
9.30–11.30

Žehnání adventních věnců na bohoslužbách v sobotu (večer) a v neděli
Od adventu se do odvolání přidává o nedělích odpolední mše svatá, kostel
Dopol. seminář: Vánoční obrázky na okna z průsvitek, U Hrocha, přihláška

prosinec - vánoční bohoslužby zveřejníme v ohláškách a na webu
			
Návštěvy nemocných před Vánocemi, farnost.kobylisy@sdb.cz; 283 029 165
každá neděle		
8.45, 10.15
Ticho v kostele před následující mší svatou
1.
st
17.00
Svatý Mikuláš na mši svaté pro děti, kostel
2.
čt
18.30
Seminář CPR: Fyziologická podpora léčby neplodnosti, U Hrocha, přihlášky
3.-5.
pá-ne		
Duchovní obnova pro mládež, info: sociální sítě Úterků u Terky
4.
so
8.30–16.30
Adventní duchovní obnova farnosti, dopoledne a odpoledne stejný program
5.		
16.45
Centrum pro rodinu SaSM, setkání se sv. Mikulášem, farní sál, kostel
ne
19.30
Setkání akolytů, katechetická místnost
5. – 12.
ne-ne		
Adventní trhy (5. farní sál), následně recepce Salesiánského centra
6.
po
19.15
Živý růženec, hovorna u kostela
		
19.20
Večer chval se skupinou Kairos, kostel
6. – 8.
po–st
8.00–12.00
Vánoce v kostele - víme o nich všechno?, program pro děti ze ZŠ, kostel
6. – 10.
po–pá
8.00–20.00
Odevzdávání dárků na recepci SC v rámci akce Jeden dětský dárek navíc
7.
út
9.30–11.30
Dopol. seminář: Vánoční slaměné ozdoby, U Hrocha, přihláška
		
18.30
Velký Úterek – Jaroslav Šebek: Jak se vyvíjela církev? kostel, farní sál
11.
so
9.00–16.00
Předvánoční úklid kostela a okolí
			
2. bodovací florbalový turnaj, Uhříněves, přihlášky
12.
ne
14.30
Klub přátel historie: Výstavka – Poutní místa Olomouckého kraje
		
17.00
Taneční večer pro mládež, info: sociální sítě Úterků u Terky
		
17.00
Setkání pastorační rady farnosti
13.
po
19.00
Benefice pro Salesiánské středisko mládeže, Městská knihovna, Praha 1
		
19.10–19.50
Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
13.-23.
po–čt
17.00–18.30
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření, kostel
		
17.00–18.00
Mimořádná příležitost k tiché adoraci, kostel (kromě úterků)
14.
út
19.30
Literární večery nad knihou, Stín Otce, farní knihovna
15.
st
16.00
Svátost smíření pro děti, kostel
16.
čt
17.00
Malé předvánoční zastavení, na dvoře SC před oratoří
21.
út
18.30
Modlitební Úterek, koste
23.
čt
18.30
Betlémské světlo v našem kostele

leden
4.– 11.
5.
12.
10.
17.
20.
23.
30.

út–út		
st
18.30
st
18.00–20.00
po
19.10–19.50
po
19.15
čt
19.00
ne
14.30
ne
14.00

Tříkrálová sbírka, vedoucí a koledníci k zapojení vítáni
Žehnání kadidla, vody a křídy, mše ze Slavnosti Zjevení Páně
Setkání skupiny pro ženy 45+, U Hrocha, přihlášky
Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
Živý růženec, hovorna u kostela
Úvod semináře Modlitba v životě, farní sál a další prostory, přihlášky
Klub přátel historie, Praha a její svaté cesty, farní sál
Dětský karneval na téma ZOO, prostory SaSM

