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ZPRÁVY Z FARNOSTI

ÚVODNÍ SLOVO

Počítat na prvním místě s Pánem
Milí čtenáři, s novým rokem přišel František s návrhem, aby se do psaní úvodníků zapojil kromě salesiánů i někdo další.
Tentokrát oslovil mne. Rád bych se s vámi
rozdělil o svou zkušenost z uplynulého
roku, která pro mě byla důležitým setkáním s Ježíšovou pomocí a Boží odpovědí
na přímluvnou modlitbu za uzdravení.
S manželkou Pavlou si občas doma rádi
připravíme k jídlu rybu. Jednou jsme pekli tuňáka a moc jsme si na něm pochutnali. Nepamatuji si přesně, kdy jsme ho měli,
ale co následovalo po jídle, mi vyvstává
v paměti velice jasně.
Za několik minut po jídle se Pavle začalo dělat špatně a situace se velice rychle zhoršovala. Asi dostala alergickou reakci, která se
ukázala jako velice prudká. Horkost v hlavě a s ní rudnutí ve tváři, zhoršení dýchání
a zrychlení srdečního tepu. Řekli jsme si, že
chvilka odpočinku pomůže, ale kdepak. Navíc se přidala velice silná zimnice. Zvažovali jsme, zda to zvládneme, nebo budeme volat sanitku. Pavla mě poslala k sousedům
pro tlakoměr. Když jsem se po chvíli vrátil,
situace byla horší. Přiznám se, že jsem se
cítil hrozně neschopně a bezmocně a čím
dál tím víc jsem uvažoval o záchrance.
Ve chvíli, kdy jsem se na Pavlu díval a ve tváři jsem viděl najednou velkou bledost a unavenost, zeptal jsem se jí, jak to vidí. Začala
drkotat zuby a nebyla schopná se vyjádřit.
Byla to nesouvislá drkotající změť hlásek
a poloslov, kterým nebylo vůbec rozumět. To
už ve mně hrklo, děje se něco vážného, nikdy jsem ji takto ještě neviděl. Co mám dělat? Rychle volat sanitku? Pavla už nebyla
schopná vyjádřit svůj názor, byl jsem v tom
sám - hrozný pocit bezvýchodnosti.
A jako blesk z čistého nebe jsem vnímal intenzivní vnitřní výzvu k modlitbě. Začal
jsem se nad Pavlou modlit, dal jsem jí své
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ruce na hlavu, vzpomněl si na slova z Písma a jimi jsem prosil Pána Boha ve jménu
Ježíše Krista o dar uzdravení pro Pavlu,
o pomoc Ducha Svatého a záchranu z této
těžké situace. Modlitba nebyla ani krátká,
ani dlouhá, slova ze mne proudila jakoby
sama a já vnímal, že se modlím jinak než
obvykle, ale neumím to úplně popsat.
Co bylo však nejdůležitější, byla blesková
změna situace k lepšímu. Doslova jako když
mávne kouzelným proutkem. Zůstal jsem
bez hnutí a prožíval obrovskou a překrásnou
chvíli hluboké radosti, vděčnosti a intenzivní Boží blízkosti. Byly to vzácné vteřiny, kdy
se víra jakoby zhmotnila a Ježíš se nás dotkl
svou mocnou a milující přítomností.
Možná že postupně zabral i lék proti alergii, ale já věřím tomu, že jsme s Pavlou byli
svědky Božího zásahu a jsem mu za to moc
a moc vděčný. Je to silná zkušenost vědomí
toho, že On je stále na blízku a jde především o to, abychom s ním počítali.
Přeji nám všem, abychom v novém roce počítali na prvním místě s Pánem a jeho blízkostí, vše pak půjde mnohem lépe, byť nás
mohou čekat i všelijaké těžkosti a nesnáze.
Tomáš Redlich

Kobylístek

Ekumenická bohoslužba
u Terezičky 21. ledna 2022
„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Tento
biblický verš vybrali křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu jako motto letošního Týdne modliteb
za jednotu křesťanů, který se každoročně koná pod záštitou Papežské rady pro
jednotu křesťanů a Světové rady církví ve
dnech 18.–25. ledna. Jak vysvětlují v pod-

Telefonní 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

kladech k modlitbám, vybrali ho s vědomím, že svět s nimi sdílí mnohé bolesti a těžkosti, které oni prožívají, a přitom
touží po světle, které by všechny přivedlo
na cestu ke Spasiteli schopnému zvítězit
nad temnotou. Celosvětová pandemie nemoci covid-19, následná hospodářská krize
a selhání politických, ekonomických i sociálních struktur při ochraně nejslabších
a nejzranitelnějších zdůraznily, že světlo,
které by zazářilo v temnotách, potřebuje
celý svět. Hvězda, která před dvěma tisíci

Farní kancelář
hodiny kněze pro veřejnost
pondělí
středa
pátek

14.00–18.00
9.00–12.00
9.00–12.00

Pavel Šimůnek
František Blaha
Radek Gottwald

K osobní schůzce přijďte na salesiánskou recepci (lze přijít i bez předchozí
domluvy, případně se vám ozvou zpět).

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

leden–únor 2022
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lety vysvitla na východě, na Blízkém východě, nás i nadále zve k jeslím, k místu,
kde se narodil Kristus. Přitahuje nás tam,
kde je Duch Boží živý a činný, ke skutečnosti našeho křtu a k proměně srdce.
V předmluvě k českému překladu programu modliteb nás předseda Ekumenické rady církví v ČR biskup Slezské církve
evangelické augsburského vyznání Tomáš
Tyrlík a delegát České biskupské konference pro ekumenismus plzeňský biskup Tomáš Holub vyzývají: „Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za
tímto Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekumenickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.“
Proto srdečně zveme všechny zájemce
k účasti na ekumenické bohoslužbě, která
se uskuteční v kostele sv. Terezie v pátek
21. ledna 2022 v 18.30 h. Kázat bude Ondřej Kolář, farář sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze-Kobylisích. Po bohoslužbě bude příležitost k setkání s malým
občerstvením v otevřených prostorách
podloubí domu salesiánů. Vítáni jsou dobrovolníci ochotní pomoci s přípravou setkání. S nabídkou pomoci se obracejte
na e-mail níže.
P. S. Upozorňujeme, že v pátek 21. ledna
kvůli ekumenické bohoslužbě nebude pravidelná večerní mše svatá.
Martin Vaňáč
vanac@etf.cuni.cz

Obědy u salesiánů
Komunita salesiánů nabízí nejen farníkům možnost odebírání obědů. Obědy se
vydávají ve všední dny od 12.15 do 13.00
ve spodním farním sále. Cena za oběd je
100 Kč. Režim objednávání a placení je podobný jako ve školní jídelně. Na webových
stránkách www.jidelna.cz si zájemce vy-
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bere, které dny chce přijít na oběd. Objednaná jídla mu pak budou na konci měsíce
fakturována. Odebírání obědů je možné
pouze po předběžné domluvě prostřednictvím mailu kobylisy@sdb.cz.

Slavnost Dona Boska
Svátek zakladatele salesiánů oslavíme při
večerní mši svaté v pondělí 31. 1. 2022
v 18.30. Hlavní celebrant a kazatel bude
Kája Herbst. Po mši svaté jste zváni k neformálnímu setkání v podloubí a venkovních prostorách. Od 20 hodin zveme zpět
do kostela na přednášku Jaroslava Šebka o sv. Ludmile. Níže je jeho stručná
anotace k přednášce.
Loni uplynulo 1100 let od smrti sv. Ludmily, která je spolu se sv. Zdislavou považována také za ochránkyni rodinného života.
Vzhledem k tomu, že až do konce června
2022 stále i v naší farnosti pokračuje Rok
rodiny vyhlášený papežem Františkem,
můžeme si ji více připomínat i letos. Tématem přednášky je proměna úcty a odkazu
k babičce sv. Václava během posledních
dvou století v kontextu změn církevního
i společenského života v českých zemích.
Václav Jiráček

Nový cyklus katechumenátu
V lednu začne další cyklus katechumenátu. Zveme dospělé zájemce o přijetí svátosti křtu na pravidelná setkávání. Ta budou
probíhat ve středu od 19.30 do 21.00 hod.
v katechetické místnosti. Úvodní setkání bylo 12. ledna 2022, ale klidně se ještě
můžete přidat. Zájemci se prosím hlaste na
adrese radekgot@gmail.com.
Těšíme se na vás.
Za přípravný tým
Radek Gottwald a Kateřina Cveklová

Kobylístek

Polední modlitba v kostele
Každý všední den od 12.00 do 12.15 se
v kostele modlí komunita salesiánů spolu
se zaměstnanci a všemi, kteří se chtějí připojit. Všichni, kteří se chtějí připojit, jsou
zváni. Přístup do kostela je přes recepci.

Setkání PRF – diskuse nad
synodálními tématy
V neděli 12. 12. se PRF (pastorační rada farnosti) sešla k závěrečnému setkání roku
2021, jehož hlavním programem byla diskuse nad synodálními tématy. Z možných témat, která se nabízela k diskusi, bylo vybráno téma „Na společné cestě“. Členové PRF
souhlasili s návrhem diskutovat další témata na následujícím setkání PRF.
Před samotnou diskusí nad zvoleným tématem byla servírována pizza, kterou pro
členy PRF připravila kobyliská pobočka
podniku Pizza Company.
Na úvod jsme si přečetli úryvek z Božího
slova (Flp 2,1-5) s osobním rozjímáním nad
tímto textem. Diskuse se skládala ze dvou
částí. V první části přednesl každý člen
stručné body, které vystihovaly počínání
Salesiánského centra vzhledem k diskutovanému tématu. Mezi hlavními body byla
zmiňována důležitost malých skupin – společenství a vnímavost k farníkům, kteří
nejsou začleněni do žádných společenství
a o případné začlenění by měli zájem. Dále
byla vyzdvihnuta důležitost budování společného díla Salesiánského centra.
Ve druhé části byl před každého člena PRF
položen úkol vybrat nejdůležitější body
z těch, které byly diskutovány v první části, a vysvětlit, proč právě tyto body jsou
považovány za stěžejní.
Diskuse byla uzavřena shrnutím, ve kterém
zazněla důležitost nabídky společenství.
Být součástí společenství je možnost, která
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by měla být farníkům nabízena, aby jí mohli v případě zájmu využít. Druhým důležitým bodem shrnutí byla vděčnost – umět
být vděčný za možnosti, společenství a aktivity, které ve farnosti již v současné době
máme a které nám umožňují zapojovat se
společně do života kobyliské farnosti.
Zapsal Lukáš Gregora

Modlitební triduum Modliteb
matek 28.–30. ledna 2022
Srdečně zveme na modlitební triduum
Modlitby matek, které se koná ve dnech
28.–30. ledna. Sejdeme se vždy po večerní
bohoslužbě, tj. asi kolem 19.15 h v kostele.
Zveme všechny ženy - n e j e n o m m a t k y,
které se chtějí modlit za děti a rodiny.
Těšíme se na Vás.
Anežka Remešová

Lektorská služba – restart
“Léta letí jako cvoci ...” zpívala kdysi Valerie Čižmárová. Jsou to už tři roky, kdy jsme
na první neděli adventní u Terezičky nastartovali pravidelnou lektorskou službu
při nedělních bohoslužbách. Díky ochotě přibližně osmdesáti odvážných čtenářů
se poskládalo 15 skupin, které se ve službě střídaly. Fungovalo to moc hezky a měl
jsem z toho velkou radost. Pandemie a s ní
spojená opatření to pak zbourala.
Od první neděle adventní však lektorská
služba opět žije. Dííííky. Některé skupiny motivované svými vedoucími již čtou
a dalším se ozvu během ledna. Jsem vděčný také našim paním kostelnicím, které
organizovaly lektorování v časech komplikovaných. Asi četli i lektoři “neregistrovaní”. I těm patří naše díky a v novém roce se
domluvíme jak dál. Kéž nám všem Pán žehná a chrání ve zdraví.
Josef Kopecký
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Neděle Božího slova 23. 1. 2022
Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je
věnována „slavení a šíření Božího slova
a úvaze nad ním“. Papež František reagoval na mnohé žádosti, které obdržel od
pastýřů i laiků, že by se v církvi měla věnovat jedna neděle Božímu slovu. Je sice
pravda, že každou neděli nasloucháme Božímu slovu, ale můžeme o jedné určité neděli toto Slovo hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexí i viditelnými znameními,
která poukazují na jeho důležitost v církvi.
Papež František zvolil třetí neděli v mezidobí, kdy evangelium představuje Ježíše
jako hlasatele Božího království. Zároveň
se ale jedná o časový úsek, do něhož spadá
Den dialogu s judaismem a Týden modliteb
za jednotu křesťanů. Papež výslovně říká,
že den věnovaný Bibli nemá být jednou za
rok, nýbrž se slaví jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah
k posvátným textům. Zde se totiž dotýkáme velice smutného bodu – naprostá většina našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli. Bible je sice
nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do
rukou. Papež nás vyzývá, abychom naopak
Boží slovo co možná nejvíce a každodenně
drželi v rukou a učinili z něj svou modlitbu. Schopnost naslouchat Božímu slovu
v nás probouzí vnímavost vůči krajním životním situacím, které označujeme za existenciální periferie a s nimiž se denně setkáváme.
Homilie papeže Františka při mši v Neděli Božího slova 26. 1. 2020
»Ježíš začal hlásat« (Mt 4,17). Takto uvádí evangelista Matouš Ježíšovu veřejnou
službu. Ježíš, který je Slovem Božím, přišel,
aby k nám promluvil svými slovy a svým
životem. Tuto první Neděli Božího slova se
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vydáváme k počátkům jeho hlásání, k pramenům Slova života. Pomůže nám v tom
dnešní evangelium (Mt 4,12-23), které podává jak, kde a komu začal Ježíš hlásat.
1. Jak začal? Velmi jednoduchou větou:
»Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království« (v.17). Toto je základ všech
jeho promluv, totiž sdělení, že nebeské
království se přiblížilo. Co to znamená?
Nebeským královstvím se rozumí Boží
království, totiž způsob Božího kralování, vztahování se k nám. Ježíš nám nyní
říká, že se nebeské království přiblížilo
a že Bůh je blízko. To je první novost, první
poselství: Bůh není daleko. Ten, kdo přebývá v nebesích, sestoupil na zem, stal se
člověkem. Odňal zábrany, zrušil distance.
Nestalo se tak naší zásluhou. On sestoupil
a vyšel nám vstříc. Bůh má od začátku ve
zvyku být svému lidu nablízku. Již ve Starém zákoně stojí: »Kde je národ, jemuž by
byli bohové tak nablízku, jako je Hospodin, náš Bůh« (Dt 4,7). A tuto blízkost ztělesňuje Ježíš.
Je to poselství radosti: Bůh nás přišel osobně navštívit, stal se člověkem. Nepřijal
naše lidství z pocitu odpovědnosti, nýbrž
z lásky. Z lásky si bere naše lidství, neboť
je miluje. Bůh si vzal naše lidství, protože
nás má rád a zdarma nám chce dát spásu,
kterou nemůžeme dát sami sobě. Touží být
s námi, obdarovat nás krásou života, pokojem srdce a radostí z toho, že nám bylo odpuštěno a že jsme milováni.
Potom pochopíme bezprostřední Ježíšovu
výzvu „obraťte se“ či „změňte život“. Změňte život, protože začal nový způsob života.
Skončil čas žití pro sebe a začalo žití s Bohem a pro Boha, s druhými a pro druhé,
s láskou a z lásky. Ježíš dnes opakuje také
tobě: „Odvahu, jsem ti nablízku, udělej mi
místo a tvůj život se změní!“ Ježíš klepe na
dveře. K tomu ti Pán dává svoje slovo, abys
je přijal jako milostný dopis, který ti na-

Kobylístek

psal, a pocítil tak, že je s tebou. Jeho slovo
nás utěšuje a povzbuzuje. Zároveň nabádá
k obrácení, otřásá námi, zbavuje nás sobeckého ochrnutí. Jeho slovo má totiž moc
život změnit a umožnit nám přejít ze tmy
k životu. Taková je síla Jeho slova.
2. Podíváme-li se, kde začal Ježíš hlásat,
zjistíme, že to bylo právě v krajích považovaných za „temné“. První čtení a evangelium mluví o těch, kteří »žijí v temnotě«, totiž o obyvatelích »země Zabulonovy
a země Neftalimovy, u moře, za Jordánem,
v pohanské Galileji« (Mt 4,15-16; srov. Iz
8,23-9,1). Pohanská Galilea je krajem, kde
Ježíš začal kázat, a nazývala se tak proto, že tam žily různé národy; byla skutečnou směsicí národů, jazyků a kultur. Byla
to Mořská cesta, představující křižovatku.
Žili tam rybáři, obchodníci a cizinci a zajisté nebyla místem náboženské čistoty vyvoleného lidu. A přece Ježíš začal tam odtud,
nikoli na nádvoří Jeruzalémského chrámu,
nýbrž na opačném konci země, v pohanské
Galileji, v pohraničí. Začal na periferii.
Můžeme se z toho poučit: Slovo, které zachraňuje, nevyhledává chráněná, sterilizovaná a bezpečná místa. Vstupuje do našich složitostí, do našich temnot. Stejně
jako tehdy přeje si Bůh také dnes navštěvovat místa, kam si myslíme, že nechodí.
Kolikrát jsme to ovšem my, kteří mu zavíráme dveře a raději skrýváme svoje zmatky, chmury a obojakosti. Zapečetíme je
v sobě, když jdeme k Pánu s nějakou formální modlitbou, a dáváme si pozor, aby
naším nitrem neotřásla Jeho pravda. To
je skrytá přetvářka. Avšak Ježíš, jak říká
dnešní evangelium, »chodil po celé Galileji
[...], hlásal evangelium o Božím království
a uzdravoval mezi lidem každou nemoc«
(v.23). Prošel celý tento různorodý a komplikovaný kraj. Stejně tak nemá strach
zkoumat naše srdce, naše nejneschůdnější a nejsvízelnější místa. Ví, že nás uzdraví
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pouze odpuštěním. Pouze Jeho přítomnost
nás promění, pouze Jeho slovo nás obnoví.
Jeho, který prošel Mořskou cestu, uveďme
na křivolaké stezky, které máme ve svém
nitru, nechceme je vidět nebo je skrýváme. Nechejme tam vstoupit Jeho slovo, které je »plné života a síly, [...] a pronáší soud
nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami
a hnutími« (Žid 4,12).
3. A nakonec: ke komu začal Ježíš mluvit?
Evangelium říká, že »když se ubíral podél
Galilejského moře, uviděl dva bratry [...],
jak vrhají do moře sítě, byli totiž rybáři.
Řekl jim: Pojďte za mnou a udělám z vás
rybáře lidí« (Mt 4,18-19). Prvními adresáty povolání byli rybáři, nikoli lidé vybraní
pečlivě na základě svých schopností anebo zbožní, kteří pobývali na modlitbách
v chrámu, zatímco běžní lidé pracovali.
Všimněme si, co jim Ježíš řekl: udělám
z vás rybáře lidí. Mluví k rybářům a používá slovníku, kterému rozumějí. Skrze
jejich život je přitahuje, povolává je tam,
kde jsou, a takové, jakými jsou, aby je zapojil do Svého poslání. »Oni hned nechali sítě a následovali ho« (v.20). Proč hned
? Jednoduše proto, že pocítili přitažlivost.
Nebyli pohotoví a připravení proto, že obdrželi příkaz, nýbrž proto, že je přitáhla
láska. K následování Ježíše nestačí dobrá
snaha, je zapotřebí denně vnímat Jeho povolání. Pouze On, který nás zná a miluje až
do dna, umožní nám vyplout na širé moře
života. Jako to učinil s těmi učedníky, kteří
mu naslouchali.
Proto potřebujeme Jeho slovo, abychom
uprostřed tisícera každodenních slov naslouchali onomu jedinému Slovu, které
k nám nepromlouvá o věcech, nýbrž o životě.
Drazí bratři a sestry, dejme v sobě prostor
Božímu slovu! Přečtěme si každý den nějaký verš z Bible. Začněme evangeliem, mějme je otevřené na nočním stolku, nosme je
s sebou v kapse či tašce, v mobilu, nechme
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se jím každý den inspirovat. A objevíme,
že Bůh je blízko, osvěcuje naše temnoty
a s láskou nás vede po širém moři života.
Sbírka na biblický apoštolát
Podle rozhodnutí plenárního zasedání
ČBK se 23. 1. 2022 má uskutečnit sbírka na
biblický apoštolát, z níž obdrží České katolické biblické dílo i Česká biblická společnost po 50 %. Z rozhodnutí pražského
arcibiskupa se tato sbírka bude v naší arcidiecézi konat formou distribuce složenek
mezi účastníky bohoslužeb s možností darovat na tento účel finance přímo na účet
arcibiskupství. Pokud chce někdo přispět
převodem, může zaslat dar na účet Arcibiskupství pražského číslo 45301130/2700,
variabilní symbol: 9207200407. Děkujeme.

Živý růženec
Srdečně zdravím všechny členy živého růžence a zvu na opětovné modlitební setkání 17. 1., 14. 2., 14. 3.
Moc se těším na všechny.
Ludmila Růžičková

Zrušení lednového farního plesu
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, jednak
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
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Společná svátost nemocných
Společné udílení této důležité posily pro
všechny starší a nemocné věřící se v naší
farnosti již tradičně uděluje v den památky Panny Marie Lurdské. Letos připadá na
pátek 11. února. Svátost plánujeme udělovat po ranní bohoslužbě, která začíná
v 6.30 h, při večerní bohoslužbě v 18.30
a při zvláštní bohoslužbě v 15 hodin.
Protože se může stát, že více zájemců o přijetí svátosti bude v izolaci či karanténě,
nabízíme ještě jednu bohoslužbu s udílením pomazání nemocných v pátek 18. ledna v 15 h.
Kromě toho je také samozřejmě možné
o svátost nemocných požádat individuálně
kněze po bohoslužbě, telefonicky, e-mailem, případně požádat o návštěvu kněze
doma.
František Blaha

Úterky u Terky
V úterý 18.1 nás čeká modlitební Úterek,
kde strávíme nějaký čas společnou modlitbou nad Písmem. O dva týdny později
1.2. bude Velký Úterek s tématem: Jak být
křesťanem v nekřesťanských kruzích?
V době postní poté plánujeme duchovní
obnovu pro mládež a mnoho dalších věcí.
Zároveň připomínáme naše U-podcasty
s mnoha zajímavými lidmi nejen z naší farnosti, které naleznete na Spotify a dalších
podcastových platformách. Aktuální informace naleznete vždy na našich sociálních sítích.
za Úterky u Terky,
Daniel Blažek

Kobylístek

Úterkáři na silvestrovském Tampíru

Pozvání k synodální debatě
Chlapi-Kobylisy zvou všechny muže k diskuzi nad jedním z témat k přípravě synody „Za církev synodální: společenství,
spoluúčast a poslání“. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna 2022 a ve čtvrtek 10. února 2022 vždy od 19.30 do cca
21.30. Je vhodné počítat s účastí na obou
setkáních. V případě zájmu prosím pište:
karel.kostroun@gmail.com nebo volejte:
725 628 049 pro další informace.
Skupina „Chlapi-Kobylisy“ funguje od roku
2015 a je součástí hnutí, které se snaží rozvíjet nebo spíš znovuobjevovat mužskou
spiritualitu podle učení františkánského
kněze Richarda Rohra. Jsme otevřená skupina, možnost přidat se k nám není podmí-
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něna znalostí žádného díla ani předchozí účastí na chlapských akcích (jako např.
mužská iniciace). Důležitá je pouze ochota
vzájemného sdílení a naslouchání. Více informací o chlapském hnutí v ČR je možné
najít na www.chlapi.cz.
Karel Kostroun

Mamky sobě - Synoda
Milé maminky, srdečně vás zveme k setkání ve čtvrtek 3. února od 9.00 s tématem
Synody, ke které nás zve papež František.
Společně se zamyslíme nad předloženými
tématy a zformulujeme vlastní zkušenosti, přání a očekávání. Přiložme svou ruku
a srdce ke stavbě takové církve, jak ji zamýšlí Kristus. On se nás ptá: "Co si o mě
a mé církvi myslíš Ty?"
Místo konání: katechetická místnost
Parkování kočárků v kostele. Vstup přes
novou recepci. Těšíme se na vás!
Lucie Muchová, Pavla Redlichová
mamky.sobe@centrum.cz
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Farní dětský karneval
- změna termínu!!!
Milí karnevaloví přátelé, vzhledem k sílící
variantě covidu omikron předběžně přesouváme termín dětského farního karnevalu na 27. března 2022 (4. neděle postní,
tzv. Jásavá). Stále trvá naše prosba o příspěvek do tomboly v podobě smysluplných
hraček. Zanechávejte je prosím na recepci
Salesiánského centra.
Děkujeme za pochopení a vaši přízeň.
Karnevalový tým děkuje a těší se na vás!

ZPRÁVY Z FARNOSTI
pokoje a moudrosti, Ježíše, narozeného nedávno v Betlémě pro každého z nás.
Zveme Vás na pravidelné večery chval
u svaté Terezičky. V lednu se sejdeme
v pondělí 17. ledna, další příležitost bude
v pondělí 21. února, vždy po skončení večerních bohoslužeb, zhruba 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
lednových chval bude radost: Radujte se
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Za kapelu Kairos
Markéta Růžičková

Na dalších literárních večerech se budeme
věnovat těmto knihám:
březen (22. 3.): Návrat ztraceného syna Henri J. M. Nouwen
duben (19. 4): Wakan Tanka – Marek Vácha
květen (17. 5.): Maria: Matka učedníků
Páně – Giuseppe Forlai
červen (14. 6.): Šikmý kostel
– Karin Lednická
Knihy si již dnes můžete zapůjčit v naší
farní knihovně.
Těšíme se na vás, Vaši knihovníci

Co najdete ve farní knihovně
Milí čtenáři, jako první letošní knihu
z naší knihovny vám chci představit dílo
amerického romanopisce Iana Caldwella
„Páté evangelium“, kterou vydalo nakladatelství Portál. Hlavní hrdinové knihy jsou

Literární večery nad knihou
ve farní knihovně

Večery chval
Velebím Tě, Otče, Pane nebe i země - těmito slovy chválil Ježíš Hospodina. Smíme
i my. „Chválou jsme spaseni,“ říká papež
František. Přijďte spolu s námi pozdvihnout svou mysl a srdce od tíže denních
povinností a zaměřit se na Dárce radosti,
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Milí přátelé duchovní literatury, rádi bychom Vás v novém roce opět srdečně pozvali na další literární posezení, které se
bude konat v úterý 25. 1. v 19.30 ve farní
knihovně.
V hodině své smrti zanechává Kristus přítomným suknici. Svoji suknici. Nechává ji
každému z nás. Chce totiž, abychom byli
přioděni do jeho života, abychom jím byli
přikryti a chráněni. „Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná odshora až
dolů.“ (Jan 19, 23) Chtěli bychom vám představit knihu Anne Lécu – Přikryl jsem tvou
hanbu, která originálním způsobem rozjímá nad smyslem této suknice, která by
mohla být suknicí milosrdenství. Autorka
se z ní pokouší vytáhnout vlákno, které
by nás provedlo celou Biblí, a my bychom
díky němu získali poučení o nečekaných
souvislostech. Je to čtení vážné i veselé ve
formě pátrání. Je to toulka zemí kožených
a lněných suknic. Jde o četbu, v níž se se-

Kobylístek

tkáme s různými tkaninami, ale také s lidským studem, nahotou, hanbou, lidskou
kůží i oděvy, které pro sebe volí.
Hostem večera bude sestra dominikánka
Vincenta Vodáková OP z nakladatelství
Krystal OP, které knihu v loňském roce
vydalo.
Na únor připravujeme setkání nad knihou Štěpána Smolena - Pominuté chvály. Únorové literární posezení se bude konat v úterý 22.2. v 19.30 ve farní knihovně.
V knize se autor pokouší o zamyšlení nad
opomíjenými skutečnostmi, na které rádi
nadáváme nebo si na ně stěžujeme a nikdo
je nepochválí. Jako jsou například trapné okamžiky, odkládání, čekání, strašení
peklem, kněžské žvásty nebo manželka
svatého Petra.

leden–únor 2022
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řeckokatolický kněz Alexander, jehož prostřednictvím je děj vyprávěn, a jeho bratr Simon, který je římskokatolický kněz
a diplomat Svatého stolce. Děj se odehrává v roce 2004 na sklonku pontifikátu Jana
Pavla II. Jednou večer zavolá Alexovi bratr Simon, aby pro něj okamžitě přijel. Alex
neváhá a najde Simona u mrtvého těla jeho
přítele Ugolina Nogara. Ten je zavražděn
pouhý týden před otevřením výstavy, která měla odhalit něco velikého a šokujícího.
Začátek knihy se vám může zdát trochu
rozvláčný, když však dojde řeč na Turínské plátno, začne mít kniha spád. Doporučuji všem milovníkům napětí spojeného
s náboženskou tematikou, která je v tomto
románu ozvláštněna perspektivou přímo
zevnitř Vatikánu a novým pohledem na záhady kolem Turínského plátna. Ve spojení
s touto knihou mě napadá další doporučení pro ty, kteří ještě náhodou nečetli snad
nejslavnější knihu od spisovatele Umberta Eca „Jméno růže“, kterou také najdete
v naší knihovně. Děj tohoto vrstevnatého
detektivního románu vás zavede do benediktinského opatství na severu Itálie do
roku 1327.
Dalším tipem z naší knihovny je knížka, nebo chcete-li příručka z nakladatelství Paulínky „Expedice Bible - základní
výbava“. Autorkou knihy je sestra paulínka Anna Mátiková FSP. Tato příručka
by se taky dala nazvat: „Co jste chtěli vědět o Bibli, a báli jste se zeptat, protože
víte, že byste to měli dávno vědět.“ Kniha
je velmi jednoduše a srozumitelně napsána a vlévá nadšení pro čtení Bible. Dozvíte
se třeba, kde se Bible vzala, jak Bibli (ne)
číst a najdete v ní krátké úvody k jednotlivým biblickým knihám. Knihu doporučuji každému, komu Bible připadá jako velká
a nepřehledná džungle plná nástrah.
Knihy si můžete zapůjčit v naší knihovně. Seznam knih najdete na webu farnos-
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ti a pro objednání můžete použít e-mail
Knihovnaterezicka@seznam.cz, anebo zavolat na telefon: 724 803 594.
Přejeme vám příjemné čtení
vaši knihovníci

Klub přátel historie
První setkání Klubu přátel historie v novém roce se uskuteční v neděli 23. 1. 2022
ve 14.30 hod. Na programu je přednáška
s tématem Praha a její svaté cesty.
Další setkání, podle zveřejněného harmonogramu, bude 20. 2. 2022 ve stejném čase
(bude se jednat o výstavu historických pohlednic Poutních míst a sakrálních staveb
olomouckého kraje - II. část ).
Jiří Janák

Kobylístek

Farní pouť

První komorní večer Klubu Sklípek

„Po stopách pátera Josefa Toufara“
v sobotu 21. 5. 2022 (Číhošť, Zahrádka
a klášter Želiv)
Pouť se uskuteční, pokud nebudou zavedena přísná opatření, třetí květnovou sobotu tj. 21.5. 2022. První zastávkou, a naším
hlavním cílem, bude kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Číhošti, kde mělo dojít k dosud nevyjasněnému úkazu – Číhošťskému
zázraku. Na tomto ojedinělém místě bude
slavena také poutní mše svatá, kterou
bude celebrovat náš duchovní průvodce
a nový farní vikář P. Radek Gottwald.
Navštívíme rovněž expozici v autentických
prostorách číhošťské fary, která připomíná život Josefa Toufara, a následně po malé
procházce zjistíme, kde se nalézá geografický střed České republiky. Z Číhoště se
vypravíme ke kostelu sv. Víta v Zahrádce,
který byl prvním působištěm Josefa Toufara po jeho vysvěcení v roce 1940. Kostel
zůstal jako jediná stavba z celé obce, která
zanikla v roce 1975 napuštěním vodní nádrže Švihov, Želivské přehrady. Posledním
místem našeho putování bude konvent
s kostelem Narození Panny Marie u premonstrátů v Želivě. Nejdříve však společně poobědváme ve zdejší klášterní restauraci. Odjezd od kostela sv. Terezičky bude
ráno v 7.00 hod., předpokládaný návrat kolem 19.00 hod. tamtéž. Pouť je fyzicky nenáročná, a tak se jí mohou zúčastnit všichni, bez rozdílu. Přesná cena zájezdu bude
oznámena v příštím Kobylístku, až bude
známa výše dopravného, která bude vycházet z aktuálních cen pohonných hmot.
Přihlášky budou v sakristii k dispozici až
po tomto upřesnění.

Milí farníci.
Rádi bychom vás pozvali do Klubu Sklípek
na první Komorní večer (3066 km do Compostely), který se bude konat 19. 2. 2022 od
19.00 ve farním sklípku. Hostem bude Michal Dobíšek, který nám bude vyprávět o své
poutní cestě do Santiaga de Compostela.
Vstup brankou (u hlavního vchodu do kostela) přes zahradu a farní sál.
Vstupné dobrovolné.
Za přípravný tým Vašek Tůma

Jiří Janák
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Volejbalový turnaj
Tradiční jarní volejbalový turnaj se uskuteční v sobotu 23. 4. 2022 od 9.00 na venkovních hřištích kobyliské oratoře. Hrát
budeme podle pravidel šestkového volejbalu (max. 6 hráčů na každé polovině hřiště)
s výškou saka 2,43 m. V každém týmu musí
být minimálně dvě ženy. Na místě bude
k dispozici občerstvení. Podrobnější informace na vyžádání. Zájemci se mohou přihlásit osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Těší se na Vás
Libor Čapla (liborcapla@seznam.cz)
Michal Svoboda
(michal.svoboda@salesiani.cz)

Benefice pro Salesiánské středisko
Špačkův rodinný koncert
Srdečně vás zveme na Špačkův rodinný
koncert v pondělí 28. února 2022, v 19 hod
do Městské knihovny, Mariánské náměstí,
Praha 1.
Zakoupením vstupenek podpoříte činnost
s dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích. Vstupenky je možné zakoupit na recepci Salesiánského centra každý všední den od
8–20 hod anebo po rezervaci je možná plat-
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ba i bankovním převodem na číslo účtu veřejné sbírky pro středisko:
č. ú: 2501751397/2010 (Fio banka)
Místa je možné rezervovat na e-mail:
spackova@sdb.cz, tel: 734 648 946,
283 029 311. (Místa vyberte z plánku na web
adrese: www.strediskokobylisy.cz/benefice
a napište vybranou řadu a čísla míst na
výše uvedený kontakt. Tabulka totiž není
interaktivní.) Ceny vstupenek dle míst
v sále – 300, 350 nebo 400 Kč. Rezervaci
Vám můžeme držet do 31. ledna 2022, poté
budou nezaplacené vstupenky vráceny zpět
do prodeje.
Upozornění: Vzhledem k tomu, že se koncert nekoná v našem divadle, nebude možné již zakoupené vstupenky vrátit. Děkujeme za pochopení. Pokud by nebyla možná
realizace koncertu v uvedeném termínu
z důvodu koronavirové krize a nařízeného lockdownu, koncert bude přesunut na
jiný termín a vstupenky zůstanou v platnosti, případně vrátíme vstupné.
Děkujeme všem, kteří středisko zakoupením vstupenek podpoří.
Eva Špačková

Tábory a chaloupky
Opět se začínáme těšit na tábory a chaloupky. Věříme, že léto proběhne bez covid
problémů. Prohlédněte si s dětmi letáček
a vyberte si chaloupky, které se vám budou nejvíce hodit.
Přihlašování na tábory zahájíme jako každý
rok od 1. února. Přečtěte si také, jaké platí
pravidla pro přijímání dětí na chaloupky.
Pravidla přijímání dětí na tábory chaloupky
Přihlašování na letní tábory a chaloupky
bude zahájeno od 1. února 2022.
Na tábory a chaloupky jsou přednostně
přihlašovány děti, které již na chaloupkách nebo táborech byly v loňském roce
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(z důvodu kontinuity programů a navázaných přátelských vazeb). Tato možnost platí vždy pouze v prvním únorovém týdnu.
(V roce 2022 nejpozději do 7. 2.)
Pokud se v této době nepřihlásí děti, které
se chaloupek, táborů, účastnily v předcházejícím roce, postupujeme místa dalším zájemcům v pořadí, v kterém se přihlásili.
Děti, které se hlásí na tábory, chaloupky,
musí mít vychozenou 1. třídu (toto pravidlo
neplatí pro příměstský tábor pro nejmenší).
Hlásíte-li k nám dítě na tábor, prosíme vás
o poskytnutí úplných informací o zdravotním stavu a dalších důležitých informací
(např. výchovné problémy, specifické stravovací návyky, těžkosti s usínáním, hyperaktivita, plachost dítěte, plačtivost atp.). Tím
nám pomůžete zajistit pro celou skupinu
dětí odpovídající péči. Předejdeme tak nečekaným zjištěním až v průběhu tábora, které
často přinesou nejednu komplikaci. Pokud
se na akci sejde více dětí se specifickými potřebami, o kterých předem nevíme, nejsme
schopni zajistit ani odpovídající počet vedoucích. Předem děkujeme za vaši důvěru
a upřímnost. Tyto informace prosím uveďte
do položky Upozornění na zdravotní stav.
Bezinfekčnost najdete na našem webu:
www.strediskokobylisy.cz/tabory
návod na přihlašování zde:
www.strediskokobylisy.cz/
navod-k-prihlasovani-na-aktivity
Přihlašování na ostatní akce během školního roku najdete v systému Domeček: https://strediskokobylisy.iddm.cz/prihlaseni
Pokud obdržíte oznámení o přijetí vašeho dítěte na chaloupku, tábor, prosíme o úhradu příslušné částky převodem
z účtu v termínu dle pokynů v přihlášce.
V případě, že bude vyhlášen nouzový stav
a děti nebudou moci na tábor odjet, budeme vracet uhrazené částky za tábory
v plné výši na účet, z kterého jste dítěti
platbu zaslali.
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Ohlédnutí za rokem
Prožili jsme především rok, do kterého nás
Pán pozval a ve kterém nás doprovázel
a obdarovával. Jemu patří největší dík. Stojí za to se alespoň stručně za rokem podívat a to hlavní si připomenout a poděkovat
Bohu i jeho spolupracovníkům.
I v tomto roce nás provázela koronavirová pandemie. Kromě toho, že zasáhla životy farníků, fungování střediska i škol,
zaměstnání a rodin, ovlivnila i bohoslužby. Ty tentokrát nebyly zcela zakázány, ale
omezeny od ledna na 10% kapacitu kostelů. Od 14. 3. do konce dubna se na bohoslužbu mohlo v kostele nebo přes on-line
rezervační systém přihlásit 50 věřících
a kromě obvyklých čtyř nedělních bohoslužeb (7.30, 9.00, 10.30 a 18.30) bylo přidáno šest mší v 6.30, 12.00, 13.30, 14.30,
16.00 a 17.00. Ve zvláštních opatřeních
jsme prožili i Velikonoce, kdy obřady Zeleného čtvrtku byly vyhrazeny pro akolyty
a ministranty, Velkého pátku pro zdravotníky, záchranáře a pracovníky v sociálních službách, obřady Velikonoční vigilie
zejména pro rodiny katechumenů, kteří
byli během vigilie pokřtěni, katechety a ty,
kteří se starají o kostel. Dalších 100 zájemců si mohlo rezervovat místo na ozvučené
farní zahradě. Od května se snížil počet
nedělních bohoslužeb na šest a od června
jsme se vrátili k obvyklému programu bohoslužeb včetně obnovy bohoslužeb u Sv.
Kláry v Troji a v Dolních Chabrech.
Podzimní restrikce se bohoslužeb v naší
republice nedotkly (na rozdíl od Slovenska, kde byly veřejné bohoslužby 3 týdny
zakázány úplně, následně povoleny pro
30 osob, které jsou očkované nebo nedávno prodělaly nemoc Covid-19). Pouze jsme
přidali bohoslužbu v 16 h.
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Základní farní statistika:
- křest byl udělen 39 lidem, z toho 8 bylo
nad 14 let,
- 9 dospělých katechumenů bylo obřadem
přijato do katechumenátu,
- na křest se připravují také 4 děti školního věku,
- k prvnímu svatému přijímání přistoupilo 34 dětí a 2 dospělí,
- biřmování přijalo 13 věřících,
- manželství uzavřelo 5 párů a jedno
manželství bylo zplatněno,
- náboženství se od září vyučovalo
ve 12 skupinách ve školách (84 dětí)
a v 7 skupinách v rámci Salesiánského
centra (83 dětí);
- svátost nemocných přijalo 215 starých
nebo nemocných farníků (z toho víc než
polovina při společném udílení v kostele nebo v domovech pro seniory na Mirovické a na Kubíkově);
- pohřbů či posledních rozloučení bylo 47.
Připomínka hlavních událostí roku
2021 pro historii:
Personální změny:
K 1. 9. byl ustanoven novým ředitelem komunity salesiánů Václav Jiráček, který se
stal také farním vikářem kobyliské farnosti. K 1. 9. byli ustanoveni do jiných komunit farní vikáři Milan Mihulec a Petr Košák. Nově nastoupil jako farní vikář Radek
Gottwald. Dne 21. 12. se Jenda Vývoda dožil 97. narozenin!
Důležité aktivity:
Za přispění velkého množství farníků byl
vytvořen Projekt Salesiánského centra na
léta 2021–2026. Od ledna do dubna probíhal Seminář obnovy v Duchu Svatém on-line, kterého se zúčastnilo na 60 lidí;
účastníci se před Letnicemi zapojili do
vedení novény a vigilie před Letnicemi.

Kobylístek

V pátek 22. 1. proběhla ekumenická bohoslužba u Jákobova žebříku s kázáním
faráře od Terezičky, byla přenášena on-line. Na Pannu Marii Lurdskou se udílela
svátost nemocných při čtyřech bohoslužbách. Postní obnovy byly on-line; pro Salesiánskou rodinu dával 13. 3. podněty Petr
Košák a pro farnost o týden později představená salesiánek Jana Svobodová. Na
Velký pátek uspořádal tým dětských bohoslužeb venkovní křížovou cestu, kterou rodiny postupně procházely celé
dopoledne se zakončením v kostele s přijetím Eucharistie a modlitbou za nemocné a umírající. Vznikla dvě nová společenství dospívajících. V neděli 23. 5. proběhla
u Terezičky bohoslužba se sliby nových salesiánů spolupracovníků a 13. 6. kongres
s volbou nové provinciální rady této salesiánské větve. Noc kostelů proběhla 28. 5.
a díky tomu, že byly znovu povoleny kulturní akce, mohli jsme v jejím rámci vyslechnout velice kvalitní koncert. Na podzim se uskutečnil Kurz Alfa, na který se
přihlásilo 30 zájemců. Sv. Terezičku jsme
oslavili 1. 10. s karmelitánem Vianneyem Pavlem Hanáčkem a v neděli farním
dnem. Seminář o charismatech s Pavlou
Petráškovou proběhl 1. 10. večer a během
celého následujícího dne. Byly obnoveny
bohoslužby v domovech pro seniory Ďáblice (Kubíkova) a Kobylisy (Mirovická),
v prvně zmíněném domově se podařilo zřídit novou kapli. Dne 16. 10. se uskutečnila
několikrát odkládaná farní pouť do Kladského pomezí na Broumovsko. Farní bazárek se po roční pauze konal opět “naživo”
ve dnech 18.–20. 10. V neděli 7. 11. požehnal novou farní kuchyňku ředitel komunity Václav Jiráček. Sv. Terezička přivítala 20. 11. mladé lidi z arcidiecéze spolu se
všemi pražskými světícími biskupy. Červenou středou jsme si připomněli pronásledované pro víru – při bohoslužbách a při
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přednášce historičky Lucie Šmídové s názvem „Křesťané v československém vězení
v 50. letech 20. století“. Adventní duchovní obnovu farnosti, tentokrát naživo, vedl
4. 12. Jožka Kopecký. Od 5. do 12. 12. probíhala prodejní adventní galerie výrobků našich farnic. Rádi jsme v našem kostele ve
dnech 6.–8. 12. přivítali asi 200 dětí z okolních základních škol na programu Vánoce
v kostele. Vánoce jsme mohli prožít bez výraznějších omezení a 25. 12. jsme při večerní bohoslužbě mohli vyslechnout Rybovu
mši vánoční.
Opravy a rekonstrukce:
Podařilo se rekonstruovat farní kuchyňku
v hodnotě 1.084 tis. Kč a opravit část střechy kostela v hodnotě 290 tis. Kč.
Vaše štědrost a velkorysost:
V roce 2021 přijala farnost dary na účet
farnosti ve výši cca 935 tis. korun, v hotovosti z adventních trhů, bazárku apod.
180 tis. Kč. Do kostelních pokladen se během roku při nedělních sbírkách sešlo téměř 1.566 tis. Kč. Někteří farníci přispěli
dary na účet provincie, která hradila rekonstrukční práce kuchyňky a střechy.
Podrobnější vyúčtování bude v příštím
Kobylístku. Opravdu moc děkujeme všem
dárcům.
Velké poděkování:
patří všem, kteří tvoříte farnost a pomáhali jste ji v loňském roce budovat a spoluvytvářet:
spolubratřím
salesiánům,
salesiánkám, pastoračním asistentům Tomášovi a Zdeňce, členům pastorační a ekonomické rady, kostelnicím v čele s Věrkou, květinářkám, především Lídě, účetní,
varhaníkům a varhanicím, hudebníkům
a zpěvákům, katechetům a katechetkám,
recepčním, mini- a maxistrantům, jáhnům, těm, kteří připravují agapé, akolytům, lektorům, vedoucím skupin mládeže a Úterků, týmu Alfy, Bety, týmu obnovy
v Duchu Svatém, vedoucím a zodpovědným
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za nejrůznější společenství a modlitební
skupiny, týmu dětských bohoslužeb, týmu
Kobylístku, správci farního webu, grafičce, organizátorům Noci kostelů, farních
poutí, Dne Salesiánského centra, dětského
bazárku, adventních trhů, dětského karnevalu, farního plesu, Tříkrálové sbírky,
těm, kdo uklízejí, co si vzali na starost dětskou místnost, kuchyňku, chystají vánoční
stromky, betlém, Boží hrob, sekání trávníku před kostelem, kdo se účastní farních
brigád, kdo hlídají druhým děti, pomáhají
starým, kdo doučují, vedou kroužky, pod-

porují lidi v nouzi, navštěvují staré a nemocné, přispívají na provoz farnosti a celého Salesiánského centra, knihovníkům,
fotografům, těm, kdo chystají občerstvení
při farních slavnostech, kdo pečují o farní zahradu, kdo opravují a udržují kostel
a přilehlé prostory, kdo zprostředkují druhým práci, bydlení, kdo se za farnost modlí
a nabízí Bohu své bolesti nebo nemohoucnost, ale i těm, komu leží na srdci všichni
ti kolem nás, kteří ještě nepoznali Ježíše
a jeho nabídku spásy.
František Blaha

Ohlédnutí za adventními trhy
I přes letošní covidovou nepřízeň proběhly formou prodejní galerie tradiční
adventní trhy.
Výtěžek, který byl určen na dofinancování
farní kuchyňky, je letos 58 002 Kč.
Velké díky všem zúčastněným – kdo jakýmkoli způsobem přispěli k realizaci této
aktivity, která je kromě finančního přínosu také milou příležitostí k vytváření spo-
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lečenství a vykouzlení vánoční atmosféry
v prostorách Salesiánského centra.
Děkujeme všem tvůrcům a všem, kteří se
zapojili do prodeje, včetně našich milých
recepčních.
A děkujeme všem, kdo jste se přišli pokochat a něco zakoupit – bez vás by to totiž
také nefungovalo :-).
Organizační tým adventních trhů

Kobylístek

Tříkrálová sbírka
Vážení a milí farníci,
Tříkrálová sbírka je nyní v plném proudu
a díky nadšení všech zúčastněných, zejména koledujících dětí, které s radostí zpívají koledy za kytarového doprovodu Tomáše Redlicha, ke kterému se přidali i hráči
na housle a flétnu, se daří plnit tříkrálové pokladničky. Do koledování se zapojily skupinky koledníků vedené salesiánkou Z. Korousovou a dále M. Kvičerovou,
D. Krtičkovou, P. Tichou ze školy Dobromysl, I. Blažkovou, V. Jarošovou, D. Moresovou
a J. Záškodnou, jejíž skupinka koledovala
i před mší svatou na svátek Tří králů. V Dolních Chabrech organizuje koledování V. Novotná a zapojili se i R. Mlynárová a J. Hanuš.
Za vstřícnost a podporu děkujeme také faráři F. Blahovi, recepčním, zejména M. Rýparové, rodině MUDr. C. Muchy, V. Karelové, J. Neduchalovi a E. Floriánové.
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Do 31. ledna 2022 je
možné podpořit sbírku
ve prospěch naší farnosti prostřednictvím
QR kódu nebo bankovním převodem na účet
66008822/0800,
VS 777910039.
Můžete rovněž zaslat dárcovskou DMS ve
tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 (nebo
měsíčně DMS TRV KOLEDA 30, 60 nebo
90) na číslo 87 777.
Již nyní Vám velice děkujeme za Vaši
štědrost.
E. Hýsková,
M. Vinklárková
za tým sbírky
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Jeden dětský dárek navíc

Podpora křesťanských médií

Děkujeme všem, kdo se zapojili do vánoční
akce Jeden dětský dárek navíc, a potěšili
tak děti z městské části Praha 8 nebo podpořili aktivity organizované Salesiánským
střediskem mládeže Kobylisy. Věříme, že
dárky udělaly radost nejen dětem.
Katka Jelínková

Milí čtenáři, ráda bych vám napsala něco
o Radiu Proglas a Televizi NOE.
Radio Proglas vzniklo před dvaceti šesti
lety, a to doslova a do písmene „na zelené
louce“. U jeho vzniku stál otec Martin Holík. Málo lidí tehdy věřilo, že se zamýšlený
plán – založit a uvést do provozu křesťanské rádio – vůbec podaří. Za tím, že se tento
projekt podařilo zrealizovat, stojí úsilí mnoha křesťanů, kterým „to myslelo a myslí“
a stojí za tím také vydatná pomoc a podpora těch, kteří tu takové rádio chtěli.
Radio Proglas vysílá nepřetržitě dvacet
čtyři hodin denně a má k dispozici též audioarchiv pro ty, kteří by si chtěli nějaký
pořad přehrát a nestihli to. Nabídka je rozmanitá a vypadá jako velký švédský stůl
s řadou lahůdek na úrovni hudební, intelektuální, teologické, poznávací, výchovné, osvětové, politické, osobních příběhů
ze života, který je někdy velmi těžký, a pořadů pro děti. Poslech rádia se stává v řadě
domácností velkou radostí a obohacením.
Pokud jde o televizi NOE, je to jeho mladší sestřička, ale již dobře známá. Vznikla
o deset a půl roku později a její spoluzakladatel byl opět otec Martin Holík, ale hlavně salesián Leoš Ryška. Začala vysílat na
jaře v roce 2006. Také má „švédský stůl“.
A stejně jako rádio Proglas funguje na bázi
dobrovolných příspěvků z řad diváků. TV
NOE vysílá devatenáct hodin denně a má
k dispozici videoarchiv.
Můžete se díky oběma těmto médiím
vzdělávat, povzbuzovat, kultivovat, orientovat, informovat a nábožensky formovat a relaxovat. Zajímavé jsou také programy z Vatikánu, které v jiných médiích
nejsou dostupné.
Obě tato média mají za sebou velmi záslužnou věc - totiž to, že v té nejvypjatější době
- v době pandemie a lockdownu - držela

Hledá se podnájem
Hledáme k pronájmu byt (2+1, 2+kk) v lokalitě Kobylisy, Ládví a okolí. Jsme klidný
a bezdětný pár, bez zvířat, nekuřáci. Nabízíme spolehlivost, dlouhodobější využití minimálně rok.

V případě nějaké nabídky budeme vděční!
Tel. kontakt je 721 83 11 28, mail: tereziekremenova@gmail.com (Monika Terezie
Křemenová)
Monika a Petr

Inzerát - spolubydlení
Hledám spolubydlící, ženu, v bytě 3+kk,
kde jsem sama v podnájmu. K dispozici
bude od dubna 2022 samostatný neprůchozí pokoj + společný obývací pokoj, koupelna, komora a kuchyňský kout.

Lokalita - cca 8 minut pěšky od metra
Ládví. Bližší informace ráda poskytnu
na adrese
podnajemLadvi@seznam.cz

Výměna bytu pro babičku
Naše babička potřebuje vyměnit velký
byt za menší, tak jí pomáháme. Je to pro
ni těžké, protože na místě bydlí 70 let, ale
čeká ji výměna kolenních kloubů, a nemůže chodit po schodech. Jedná se o 3 pokoje a velkou kuchyň po rekonstrukci, předsíň s úložnými prostorami, samostatnou
koupelnu a WC, chladnou spíž. Vytápění
akumulačními kamny. Ve všech místnostech jsou nová okna s žaluziemi. Do ulice
je malý balkon, na druhou stranu okna do
vnitrobloku, kde je k dispozici zahrada.
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Byt je v 1.patře cihlového domu, kousek od
metra Kobylisy.
Babička shání 1+kk., příp. garsoniéru.
Podmínkou je výměna obecního bytu také
za obecní, nejlépe na Praze 8, s výtahem.
Pro bližší informace pište na:
marta.podivinova@gmail.com
73 73 14 384
Děkujeme

Kobylístek

leden–únor 2022

řadu posluchačů a diváků doslova a do písmene psychicky nad vodou.
Zkrátka a dobře - my tato média potřebujeme a ony potřebují na revanš zase nás.
Potřebují posluchače a diváky a jejich pomoc. Šíření jejich dobrého jména, eventuálně pomoc s roznášením jejich dopisů ve
Vašem nejbližším okolí, finanční příspěvky, potřebují Vaše reflexe, zpětnou vazbu, dopisy, pozdravy a také sdělení, co
byste si od nich přáli a co by mohla změnit. Zkrátka komunikaci, která by proudila oběma směry. A pokud byste je chtěli finančně podpořit, ať již jednorázovým
nebo trvalým příkazem, tak vaší štědrosti
se meze nekladou.
Radio Proglas má číslo účtu :
4200043003/5500
Televize Noe má číslo účtu:
6100000961/8040
Odměna bude sladká v podobě vědomí,
že jste udělali něco dobrého pro dobrou
věc. O podpoře křesťanských médií vám
napsala
Martina Votrubová
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POZVÁNKY ODJINUD

Centrum pro rodinu Arcibiskupství pražského
Společná příprava na život v manželství
25. ledna až 15. března, vždy v úterý od
19.30 do 21.30 (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se přihlašují na internetových stránkách níže.

V rámci Roku rodiny Amoris laetitia
se nabízí k odběru krátké citáty papeže Františka o životě v rodině s inspirací k jednoduché aktivitě. Přihlášení a podrobnosti na: www.vira.cz/rok-rodin

Konference iniciativ na podporu manželství
29. 1. 2022. Bližší detaily a přihlašování na:
https://www.manzelskevecery.cz/seminar

Pro povzbuzení a inspiraci zveme na
www.manzelstvi.cz
Fyzický kontakt je důležitým jazykem lásky
Má význam dávat dětem peníze?
Proč nám děti nic nedluží
Se vztahem je to jako s tangem
Úcta je víc než jen dobré vychování
Jana Šilhavá a Klára Kudrnová
Pastorační středisko – Centrum pro rodinu
220 181 777, cpr@apha.cz,
www.pastorace.apha.cz/pro-rodinu

Pouť ke sv. Valentinu
12. února v Praze na Vyšehradě. Program
bude mít dvě části: rekolekci pro snoubence a poutní mši svatou. Více na internetových stránkách níže.

níků, kteří se mnou sdílí, co je trápí nebo
těší. Párkrát jsem vedla dopolední seminář pro maminky, kde se vyrábělo něco
zajímavého, a těším se, až na mě další seminář zase vyjde. S manželem chodíme
na duchovní obnovy, které jsme měli rádi
jak v dřívější celodenní podobě s hlídáním
dětí, tak i jaké jsou v posledních letech.
Moc ráda chodím na židovské tance. Mým
největším koníčkem je šití a tak, mimo pro
svou rodinu, šiju už víc než 5 let na farní
vánoční trhy a mohu říct, že už mám i některé stálé zákaznice :-) .
Se svými dětmi jsem zůstala 25 let doma,
poté co jsem před dětmi 10 let pracovala
v administrativě. Mám maturitu na střední obchodní škole a udělala jsem si nějaké
kurzy. V době, kdy jsem byla doma s dětmi,

jsem byla na spoustě přednáškách o výchově dětí, z nichž velkou část jsem absolvovala tady ve farnosti.
V současné době se rozhlížím po nějaké
příjemné práci a jsem ráda, že můžu začít aspoň právě tady ve farnosti, pomoc
v nově zprovozněné jídelně a na recepci.
Sama jsem zvědavá, jestli tato práce už zůstane mým osudem, nebo jestli na mě ještě
něco jiného zajímavého čeká.
V naší farnosti se mi líbí, kolik toho nabízí
pro děti, mládež i dospělé. Kdo chce, vždy
si něco pro sebe najde. Každý má možnost
podílet se na chodu a lze se bez problémů
zapojit a něco zde dělat. Vnímám, že každý je vítán a vždy se najde ochotný člověk,
který pomůže se každému začlenit.
Zuzka Jiráková

JÁ A MOJE FARNOST

Zuzka Jiráková
Jmenuji se Zuzka Jiráková. Do Kobylis jsem se přivdala, letos to bude 30 let
a s manželem a sedmi dětmi (Michal, Tomáš, Filip, Vojta, Eliška, Honza a Zuzka)
bydlíme pěšky kousek od naší farnosti,
kde máme dům na takovém místě, že můžeme chovat kozy, králíky a slepice. Do
naší farnosti ale patřím až od roku 2003,
kdy jsem zde byla, jako první z rodiny, pokřtěna. Pak postupně u Terezičky byly pokřtěny i naše děti. První tři už ve vyšším
věku, po mém křtu, další čtyři od miminka. Před křtem nejmladší dcery došlo i na
tatínka, kterého víra také oslovila. Nejstarší syn (25 let) je ženatý a od něj máme
první vnučku Aničku. Jeho žena Jitka se
letos také těší na křest, který zde bude
mít. Takže naše farnost je pro nás i jediná
farnost, kterou známe a máme rádi a kde
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prožíváme všechno radostné a důležité.
Naše děti zde chodily na náboženství, šest
jich u Terezičky mělo první svaté přijímání, sedmá se letos chystá na svou premiéru. Tři nejstarší jsou zde biřmovaní. Děti
zde chodí nebo chodily na různé kroužky
a akce, chodí do společenství mladých, na
ministranty a na holky, na kroužky. Starší kluci jezdí pomáhat na chaloupky, Michal pomáhal s ministranty. Když byly
děti malé, byli jsme na spoustě výletů
pro rodiče a děti. Již 20 let moc ráda chodím s dětmi na dětské středeční mše svaté. S manželem jsme několik let v malém
manželském společenství čtyř rodin a já
jsem už mnoho let v modlitební skupince
Modliteb matek.
Já sama v současné době působím ve farní radě. Snažím se předkládat potřeby far-
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Doba je uspěchaná a největší devízou
je darovat někomu čas
Nastoupil do naší farnosti v září, ale musel hned na operaci nohy. I když
se chtěl věnovat zdravotnické technice, nakonec se stal salesiánem. Jako
inženýr považuje techniku za dobrou věc, ale pokud má nahradit lidské vztahy,
považuje to za chybu. Těší se na misijní rozměr naší farnosti. Radek Gottwald.
Jaká byla tvoje cesta k salesiánům?
Salesiánem jsem od roku 1990. Do noviciátu jsem šel v posledním ročníku Vysokého
učení technického v Brně. Moje cesta byla
pozvolná. Pocházím z tradiční katolické rodiny, prastrýc byl diecézní kněz, prateta byla
řádová sestra. A babička občas připomínala,
jestli bych se – jak se u nás říká – nechtěl
se stát tím „panáčkem“. A já jsem babičku
ujišťoval, že určitě ne. Tím jsem si vytvořil
bariéru. Nicméně v patnácti letech k nám do
farnosti přišel kněz Jenda Gacík, o kterém
jsem se později dozvěděl, že je salesián.
A o jaké farnosti mluvíme?
Pocházím ze Slovácka, když bych to měl
říct poeticky, je to mezi dvěma písněmi:
„Když jsem šel z Hradišťa z požehnání“ a „Od
Buchlova vietor věje“. Uprostřed je vesnice,
která už nemá poetický název, jmenuje se
Zlechov. Ta patřila jako farnost pod Boršice.
Jde o okolí Uherského Hradiště a Velehradu.
Takže do Boršic přišel tehdy nový kněz a ten
začal pracovat s mládeží. A tak jsem najednou viděl, že kněz může vypadat celkem
normálně. Vytvořil tam společenství mládeže a to bylo to, co jsem v tu dobu potřeboval.
Bral nás na různé akce se salesiány, postupně jsem se začal starat o ministranty a stal
jsem se vedoucím různých aktivit. To bylo
na elektroprůmyslovce, pak jsem šel na VUT
Brno. A když jsem byl po třech semestrech
nebo třech ročnících, už nevím, platilo, že
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student pak už nemůže na jinou školu. Tím
pádem jsem měl jistotu, že tyto věci mám už
vyřešené a že už nikdy nebudu knězem. Ale
i na té vysoké škole jsem byl v kontaktu se
salesiány, třeba s tady známým Jožkou Kopeckým, který v Brně působil, a spolu s nimi
jsme tam vytvářeli společenství vysokoškoláků. Víceméně na konci studia jsem se nakonec rozhodl, že se přece jen vydám touto
cestou. Znamenalo to tehdy podzemní cestou, tedy vágošů, neboli lidí na volné noze.
Takže jsem začal studovat teologii s otcem
Zvěřinou. A když přišla revoluce, změnilo se
všechno. Začal jsem studovat teologii v Praze. Byla to tedy pozvolná cesta od nezájmu
a překonávání bariér až po moment, kdy
jsem si řekl, že by to takto mohlo být. A se
změnou režimu se pak věci začaly odvíjet
úplně jinak, než jsem plánoval.

cesta. A cesta salesiána byla pro mě lákavá
v tom, že člověk je ukotvený. Nadchla mě
práce s mládeží, ministranty. Později, když
jsem pak skutečně v komunitě jako salesián
žil, bylo pro mě příjemné to, že v té skupině byl vždy někdo, s kým jsem si rozuměl
víc (i míň). Vlastně to byla taková parta, se
kterou nás něco spojovalo, a rozuměli jsme
si. I na vysoké škole jsem k tomu pozvolna
dorůstal. Je pravda, že tam bylo trochu nakopnutí ze strany Pavla Klimoviče, ale i to
mně pomohlo. Musel jsem se vnitřně srovnat s tím, že tato cesta je moje rozhodnutí,
ne někoho jiného. Všechno mělo svůj vývoj. Když jsem nastoupil na teologii, nebyl
jsem rozhodnutý, že budu knězem. Byl jsem
rozhodnutý, ano budu salesiánem, ale stále byla možnost, že budu koadjutorem. Po
dvou letech studia jsme měli praxi, já jsem
byl v Prostějově a pak v Anglii. A na začátku
třeťáku už mi bylo jasné, kde je moje místo

a žádné pochybnosti mě už netrápily. A neobjevily se dosud. Tehdy to bylo takové pozdější rozhodnutí, po studiu techniky mi bylo
23 let. Dnes by to bylo úplně normální anebo
skoro až příliš brzy!
Má něco společného práce salesiána
a zdravotnická technika, na kterou ses
původně chtěl specializovat?
Poté, co jsem i na teologii měl chuť opravovat televize, jsem si řekl, že nejsem schopen
dělat dobře obojí. A i když mě technické věci
přitahují, musím říct, že toho praktického
nebylo mnoho. Dělal jsem zesilovače a zabezpečovací věci. Ale jednoduše neměl jsem kapacitu věnovat se obojímu naplno a pořádně.
Takže technika šla trochu stranou, i když se
i dnes vždy něco technického najde. Rozhodl
jsem se být salesiánem a techniku sledovat
z povzdálí. A kdyby nenastala změna režimu,
asi bych dělal oboje současně.

A co tedy nakonec bylo tím hlavním, že
ses rozhodl pro salesiány?
I když jsem měl tu bariéru, kterou v dobré
mysli babička vytvořila, tak jsem trochu vnímal, že Bůh má možná se mnou i tyto plány.
Ale já to nechtěl slyšet. Tušil jsem to, ale
nebylo mi to příjemné, že mě Bůh chce. Říkal jsem si, že si chci vzít nějakou šikovnou
holku a jako inženýr mohu něco zajímavého
dělat – směřoval jsem k lékařské elektronice, aby ta technika měla využití i pro lidi.
Ale postupně se to moje zrání přetvářelo, od
odporu až k poznání, že to může být moje
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Kde jsi tedy pak po studiu působil?
Vyšel jsem z Kobylis a není to ještě ani 30 let
a už jsem zpátky! Většinou mám šestiletky.
Působil jsem v Ostravě, Sebranicích, Brně-Žabovřeskách a nakonec ve Zlíně. Teď začínám další (možná šestiletku) v Praze.
Jak vnímáš rozdíly mezi vírou tady
v Praze a na Moravě, kde jsi působil?
Tady to není tak hrané – když lidé věří, vědí,
proč věří. Jdou za vírou, žijí to. Každou chvíli
se tu setkávám s konvertity, to znamená, že
ti lidé si už něčím prošli a víru mají podloženou silným zážitkem s Bohem. Ale jsem tady
krátko, české prostředí víceméně stále jen
poznávám.
Byl jsi teď delší dobu v rekonvalescenci. Když je člověk delší dobu „mimo provoz“, začne přemýšlet jinak nebo začne
některé věci přehodnocovat? Váží si
více běžných věcí?
Než jsem nastoupil do nemocnice, nasbíral
jsem různé funkce, které jsem pak během
léta předával jiným. A ten nemocniční po-

byt pak byl trochu jako taková dovolená.
Po operaci jsem si sám sobě musel dělat
exercicie, protože se to jinak udělat nedalo.
A měl jsem čas zavolat lidem, kterým jsem
se předtím ozvat nestíhal. Nebo vnímat věci,
kdy mi druhý poslouží, protože jsem na něho
odkázaný. Je taky pravda, že si teď vážím víc
toho, když se můžu projít, předtím jsem to
vnímal jako samozřejmost. A doufám, že
se vrátím na kolo. Taky jsem získal novou
zkušenost: mně vydrží knížka obvykle rok.
A teď co týden jedna knížka, to se mi ještě
v životě nepodařilo!
A co bude tvojí úlohou tady v Kobylisích?
Rozcvičit nohu! Jinak bych tady měl být
k ruce Františkovi ve farnosti jako jeden
z kaplanů, co se týče svátostí a mší. Měl bych
také proniknout mezi starší ministranty. Pak
se uvažovalo o učení náboženství, o katechumenech, návštěvách domovů důchodců, měl
bych se objevit ve Středisku mládeže. A je to
trochu novinka pro mě, být na místě a k dispozici lidem. Předtím jsem hodně cestoval
a ne vždy jsem měl čas na lidi ve farnosti.

A je to ten moment, čím se Kobylisy liší
od tvých předchozích působišť?
Co se týče počtu lidí, to bylo všude stejné,
tady je tak o pár stovek lidí víc. V Kobylisích budu víc ve farnosti, předtím jsem v ní
byl spíš okrajově. Jak jsem teď četl ty knížky, přečetl jsem si, že jsou farnosti dvojího
typu: udržovací farnosti anebo misijní, tedy
růstové. A Kobylisy jsou jedna z mála farností, o kterých vím, že se tomuto růstu věnují
cíleně, třeba přes kurzy Alfa. Tady funguje
nejen otevřenost, ale i jasná nabídka. Lidi
sem chceme nejen pozvat, ale i seznámit
s Ježíšem. Na tuhle novou dimenzi se těším.
Roky pracuješ s mládeží, jak se děti mění?
Jsou dnes děti jiné, než byly předtím?
V 90. letech jsem byl v Anglii a působil jsem
tam na škole. Když jsem vnímal tamní děti, říkal jsem si, jak jsem rád, že žiju v České republice, tohle se snad k nám nikdy nedostane, jak
se chovají. A za pár let to u nás bylo taky! Tam
jsem si uvědomil ten skok a taky to, jak je to
u nás jiné. V 90. letech se u nás dalo pro děti
dělat cokoliv a za všechno byly vděčné. To, že
se jim někdo věnoval, stačilo a vlastně to bylo
jednoduché. Dnes je to mnohem složitější, protože někoho něčím nadchnout hned, jen tak
nejde. Děti jsou nasycené vším možným, vystačí si s technikou, s virtuálním světem a do toho
proniknout je čím dál těžší. Taková znuděnost,
kterou jsem vnímal v Anglii, se objevuje už
i tady. Něčím je ještě překvapit a nadchnout pro
něco je mnohem složitější než předtím. Jsou odosobněni díky technice, která může být dobrá,
ale pokud nahradí vztahy, je to špatně. Děti pak
přirozené vztahy nevytváří, netáhne je to ven
do přírody. To se hodně změnilo.

A co to vypovídá o jejich generaci?
Že je jiná!
Když jsem byl v Anglii, byl vidět rozdíl mezi
dětmi, kterým se rodiče v rodině věnovali. S nimi se pak dalo něco dělat i normálně
mluvit. A tehdy jsem si říkal, jak je ten rozdíl
obrovský. To je i tady u nás. Když se rodiče dětem věnují, je to něco úplně jiného, než děti,
které to štěstí nemají. Chvíli to trvá, než se
k nim člověk dostane. V nízkoprahovém klubu ve Zlíně to byl velký krok, když po třech
týdnech zvedly hlavu od mobilu a zjistily, že
jsou tam taky jiní lidé. Závislost jim brání
v tom, aby vytvářely nové vztahy. Ukazuje se,
že je potřeba se těm dětem věnovat a pak se
dá ledasco dosáhnout. I když jsou závislí na
technice, i když jsou ledasčeho přesyceni,
většinou přijdou na to, že virtuální vztahy
jsou jiné než reálné vztahy. A zdá se, že se
dětem nevěnujeme tak, jak máme, nedáváme
jim čas, který by potřebovaly. Doba je uspěchaná a největší devízou je darovat někomu
čas, věnovat se mu. A to když se podaří, věci
fungují. Akorát, že není čas…
A ještě otázka na závěr… Když přijde
Gottwald ze Zlína do Prahy, můžeme čekat revoluci?
Už jeden můj předchůdce se snažil udělat
díru do světa, usídlil se na Pražském hradě
a nedopadlo to dobře… Já se snažím Pražskému hradu oklikou vyhýbat a příjmení
Gottwald spíš očišťovat. V italštině zní krásně: Bosco di Dio (Boží les).
Kamila Schusterová

Radek Gottwald (1966) pochází ze Zlechova u Velehradu, má tři sourozence. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VUT Brno. Teologii studoval nejprve tajně, po sametové revoluci studoval Katolickou teologickou fakultu v Praze. Kněžské svěcení přijal
v roce 1998 v Ostravě. Působil v Ostravě, Sebranicích, Brně-Žabovřeskách a ve Zlíně.
Od září 2021 je farním vikářem v Praze Kobylisích.
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PERNÍKOVÝ BETLÉM

Prázdniny po anglicku
Oblíbený anglicko-český salesiánský
tábor pro mládež ve věku 15–18 let proběhne letos v Trstěnicích u Litomyšle
od 28. 7. do 6. 8. 2022.
Tábor organizují společně čeští i zahraniční vedoucí a je na co se těšit. Zpěv, tanec,
příroda, hry, noví kamarádi a samozřejmě

angličtina! Pokud se v ní chcete zlepšit, zažít hodně zábavy a poznat nové lidi, neváhejte a přihlaste se. Registrace se spouští
31. ledna od 22. hodiny, odkaz na přihlašovací formulář najdete na:
www.sadba.org/projekt/isec

Najdi 5 rozdílů,
aneb jak jsme
o Vánocích
ztratili betlém.

Ježíš se narodil, aby se za tebe bil

...snad nasytil
hladové…
34
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Pro nás je to téměř nepochopitelné, ale
zambijské děti se na Štědrý den radovaly nejvíce… z večeře. Nevěříte? Přečtěte si
celý vánoční dopis od dobrovolnice Magdaleny Kroupové na adopcenablizko.cz.
„… chtěla bych se podělit o jedno moudro
chlapečka z oratoře. Tento chlapec, Angel,
našel na zemi odpadek, na kterém bylo napsáno Jesus is born. Přišel za mnou a říkal:
Magda, Jesus is born to fighting for you (Je-

leden–únor 2022

žíš se narodil, aby se za tebe bil) – toto mě
naprosto dojalo. Nahrnuly se mi slzy do očí
a jen jsem toho chlapce silně objala, on se
na mě podíval těma nádhernýma tmavýma
očima a pohladil mě. A tak pomatujte, Ježíš se v těchto dnech narodil, aby se za nás
všechny bil, a tito místní lidé to ví o moc
lépe než my, protože se musí bít se svým životem již od malička.“
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Výstava Misionář na skútru
Do konce února se můžete zajít podívat na
výstavu o misionáři Janu Medovi do Komunitního centra Matky Terezy na Praze 4.
Výstava vás provede hlavními životními událostmi salesiána a misionáře Jana
Meda prostřednictvím několika informačních panelů a mnoha nádherných fotek,
které nafotil brněnský fotograf Richard
Bouda přímo v místech, kde Jan Med působil. Výstava se okrajově dotkne i misijního dobrovolnictví, k dispozici budou různé
propagační materiály a vtipné životopisné

leporelko o Janu Medovi. V komunitním
centru je otevřena i malá kavárna (po-st,
ne), na přesnou otevírací dobu i další akce
pořádané v KCMT se můžete podívat na:
www.kcmt.cz.
V případě zájmu o zapůjčení výstavy o Janu
Medovi nás kontaktujte na:
sadba@sadba.org.
V novém roce přejeme vám všem odolnost
proti „blbým“ zprávám i náladě a otevřené
oči i srdce pro vše dobré a krásné.

V novém roce přejeme vám všem odolnost proti „blbým“ zprávám
i náladě a otevřené oči i srdce pro vše dobré a krásné. Vaše SADBA

Sledujte články a dopisy našich dobrovolníků
www.sadba.cz, www.adopcenablizko.cz
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Stránku dětem připravila Dominika Záškodná.
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

Bohoslužby ve všední dny
pravidelně (mimo výjimky) slouží:

Pravidelné bohoslužby
Neděle
7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 18.30
11.00 		
16.30 		
		

eucharistická bohoslužba u sv. Terezičky
eucharistická bohoslužba v kapli sv. Kláry v Troji
eucharistická bohoslužba
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Pondělí

6.30
18.30

František Blaha
Radek Gottwald

Úterý

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

Václav Jiráček
pro děti
– František Blaha / Pavel Šimůnek
(zpovídá H. Černoch / R. Gottwald)
Jan Vývoda a Hynek Černoch / Radek Gottwald

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek

6.30
18.30

Pavel Šimůnek
Josef Trochta / Josef Kopecký (po mši je adorace)

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).

Pátek

6.30
18.30

Hynek Černoch
František Blaha

Středy (mimo prázdniny)
17.00		

eucharistická bohoslužba pro děti

Pondělí–sobota
6.15		
6.30, 18.30		

ranní chvály
eucharistická bohoslužba (v úterý večer pro mládež)

Sobota

CITÁT SV. TEREZIČKY

6.30
18.30
		

Josef Kopecký / Pavel Šimůnek
Radek Gottwald
(mše svatá s nedělními texty)

Neděle

Celebranti se nepravidelně střídají.

Vydává:
		
		
Redakce:
DTP:
Tisk:

„Všechno je milost.“

7.30, 9.00,
10.30, 16.00, 18.30

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

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 27. února 2022.
Uzávěrka bude ve středu 16. února 2022, 12.00.
Toto číslo vyšlo 16. ledna 2022 v nákladu 550 kusů.
Výrobní cena jednoho kusu cca 12,- Kč
Příspěvky posílejte na kobylistek@sdb.cz
nebo do sakristie.
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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

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		

Leden

Hovory o Starém zákoně, katechetická m. J. Schrötter
Diskuse nad texty papeže Františka, katech. m., J. Fiřt
Velký Úterek u Terky pro mládež, kostel, farní sál
Modlitební Úterek pro mládež, 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

každá neděle
8.45, 10.15 Ticho v kostele před následující mší svatou
pondělí - pátek 12.00-12.15 Polední modlitba v kostele se salesiány, přístup přes recepci
pondělí - pátek 12.15-13.00 Obědy u salesiánů, farní sál, možnost objednání přes internet
středy		
19.30-21.00 Nový cyklus přípravy na křest dospělých, katechetická místnost
17.-18. po-út		
Výměna oken ve farním sále a okna ve věži
17.-23. po-ne		
Týden modliteb za jednotu křesťanů
17.
po
19.15
Živý růženec, hovorna u kostela
		
19.20
Večer chval se skupinou Kairos, kostel
18.
út
9.30-11.30 Seminář CPR: Život s vysokou citlivostí (nejen) u dětí, přihlášky
20.
čt
19.15
Úvod semináře Modlitba v životě, farní sál a další prostory, přihlášky
		
19.30		Pozvání pro muže k synodální debatě, info u Karla Kostrouna
21.
pá
18.30
Ekumenická bohoslužba a setkání, kostel a podloubí domu salesiánů
23.
ne
14.30
Klub přátel historie, Praha a její svaté cesty, farní sál
25.
út
9.30-11.30 Seminář CPR: Jak pomáhat dětem, aby byly dobré, přihlášky
		
19.30
Literární večer, Anne Lécu - Přikryl jsem tvou hanbu, farní knihovna
28.-30. pá-ne
19.15
Modlitební triduum Modliteb matek, kostel
31.
po
18.30
Slavnost svatého Dona Boska, celebruje biskup Kája Herbst, kostel
		
19.30
Setkání v podloubí a venkovních prostorách
		
20.00
Přednáška o svaté Ludmile, Jaroslav Šebek, kostel

Únor

				Zahájení přihlašování na letní tábory a chaloupky
1.
út
18.30
Velký Úterek u Terky, Jak být křesťanem v nekřesťanských kruzích?
2.
st
18.00-20.00 Setkání katechetek/tů, Oranžová klubovna
3.
čt
9.00-11.30 Mamky sobě, povídání o synodálních tématech, katechetická místnost
6.
ne
18.00-21.00 Setkání pastorační rady farnosti
10.
čt
19.30
Pozvání pro muže k synodální debatě, info u Karla Kostrouna
11.
pá 6.30, 15.00, 18.30 Společné udílení svátosti nemocných, kostel
14.
po
19.10-19.50 Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání, kostel
		
19.15
Živý růženec, hovorna u kostela
18.
pá
15.00
Společné udílení svátosti nemocných, kostel
19.
so
19.00
Komorní večer Klubu Sklípek, 3066 km do Compostely, farní sklípek
20.
ne
14.30
Klub přátel historie, výstava historických pohlednic, farní sál
21.
po
19.20
Večer chval se skupinou Kairos, kostel
22.
út
19.30
Literární večer, Štěpán Smolen - Pominuté chvály, farní knihovna
28.
po
19.00
Špačkův rodinný koncert, benefice pro SaSM, Městská knihovna

Březen

2.
5.
26.
27.

st
16.00
so		
so		
ne
14.00

Popeleční středa, svátost smíření pro děti
Postní duchovní obnova farnosti, paralelní program dop. a odp., kostel
Postní duchovní obnova pražské Salesiánské rodiny, kostel
Dětský karneval na téma ZOO a nedělní sportovní oratoř, prostory SaSM

