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ÚVODNÍ SLOVO

Zdravím vás na začátku měsíce října,
kdy slavíme patronku našeho kostela sv. Terezii od dítěte Ježíše. Je nám
mnohým velmi sympatická svou cestou
k Bohu. Obdivuji na ní, jak se nechala
vést Duchem Svatým. Šla na to velmi prostě. Radí, že základem je pasivita, která
umožní nechat se ovládat Duchem Svatým. Ten nás povede k činnosti. Máme
totiž chorobný sklon jednat na vlastní
pěst. Má-li nás vést Duch Svatý, potřebujeme se zklidnit a díky tomu být ve
vnitřním pokoji. Pak je důležitý postoj
pokory a důvěry. Pokora znamená uvědomit si svou slabost a neschopnost vyřešit všechno sami. Důvěra nás vede k víře,
že Duch svatý zná řešení naší situace
a chce nám toto řešení sdělit. Když budeme takto připravení, pokojní a uvnitř
pozorní, dělejme v každém okamžiku to,
co se nám zdá, co si myslíme, že si Bůh
pro tento okamžik přeje. To postačí. Duch
Svatý bude jednat. Jeho dary začnou v nás
působit, trvale a čím dál tím dokonaleji.
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Další svatý, na kterého chci poukázat je
Artemide Zatti, salesián koadjutor, který
působil v první polovině minulého století
v Argentině, kde si získal pověst přítele
nemocných. Papež František jej vyhlásí
za svatého 9. října tohoto roku. Artemide
Zatti se narodil v roce 1880 do chudé
italské rodiny. Emigrovali do Argentiny,
kde ve dvaceti letech vstoupil do komunity salesiánů. Při péči o nemocného dostal
tuberkulózu, ale uzdravil se na přímluvu
Panny Marie, které slíbil, že zasvětí svůj
život péči o nemocné. Svůj slib naplnil,
v roce 1908 složil věčné sliby, pracoval
v lékárně a na kole jezdil za nemocnými
po celém městě. Po nocích studoval medicínu, stal se zdravotním bratrem a zasadil se o stavbu nemocnice. V sedmdesáti
letech po pádu zůstal upoutaný na lůžko.
Po pár měsících mu diagnostikovali rakovinu a Artemide zemřel na jaře roku 1951.
Pověst o jeho svatosti zůstávala živá
a na jeho přímluvu se několik lidí zázrač-

ně uzdravilo, což potvrdila i Kongregace
pro kauzy svatých. Jan Pavel II. prohlásil Artemida Zattiho za blahoslaveného
v roce 2002. Také papež František svědčí o síle jeho přímluvy, kterou zakoušel
od roku 1976, když byl provinciálem
v Argentině: „Od té doby, co jsme se začali modlit k p. Zattimu, vstoupilo 18
mladých koadjutorů a dalších 5 vyšlo
z noviciátu a juniorátu. Celkem 23 povolání. Novici, studenti a mladí koadjutoři

Telefonní číslo na kněze ve farnosti

283 029 165
Dovoláte se faráři nebo farnímu vikáři
(lze volat i mimo hodiny pro veřejnost),
případně se vám ozvou zpět. Osobní schůzku
s knězem je lepší domluvit předem telefonicky
nebo e-mailem farnost.kobylisy@sdb.cz.

se několikrát modlili novénu na počest
p. Zattiho a prosili o povolání koadjutorů.
Já sám jsem to udělal také. Jsem přesvědčen o jeho přímluvě v této věci, protože
vzhledem k počtu je to ve Společnosti (Ježíšově) vzácný případ.“ Máme tedy v nebi
dalšího přímluvce, ke kterému se můžeme obracet s prosbou o nová duchovní
povolání.
Radek Gottwald

Farní kancelář
hodiny kněze pro veřejnost
pondělí 14.00–18.00, Vlastimil Vajďák
středa 9.00–12.00, František Blaha
pátek 9.00–12.00, Radek Gottwald
K osobní schůzce v těchto časech přijďte
na recepci Salesiánského centra.

Pokud chcete o něčem hovořit s konkrétním knězem, domluvte se s ním osobně.
Kontakty najdete na webových stránkách www.terezicka.cz.

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Volby do pastorační rady farnosti
V záříjovém Kobylístku jsme uvedli harmonogram průběhu letošních voleb do pastorační rady farnosti (PRF). Kvůli změně
termínu uzávěrek příštích čísel se posunuly termíny o týden. Připomínáme, že tedy
nejpozději do 30. října můžete po modlitbě a vzájemných rozhovorech navrhovat vhodné kandidáty starší 18 let. Mohou
to být i farníci, kteří byli v současnosti či
v minulosti členy PRF. Na volební kandidátce budou farníci, kteří jsou podporová-

Kobylístek

říjen 2022

ni alespoň deseti lidmi a projeví ochotu
v pastorační radě působit. Konkrétně
tedy na kandidátní listině (vzor najdete
na webu farnosti) uveďte jména a podpisy těchto deseti a jméno kandidáta a jeho
kontaktní údaje. Navrhovaný kandidát
podpisem stvrdí, že souhlasí s případným
členstvím v PRF. Návrh předejte do farní kanceláře nebo v kostele do schránky
u dětské nástěnky. Seznam kandidátů
bude zveřejněn 6. 11. (tedy v listopadovém Kobylístku).
farář František Blaha
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Příprava dospělých
na přijetí svátostí
Pokud víte o někom z dospělých, kdo má
zájem připravit se na křest nebo byl pokřtěn, ale ve víře nevychován, poproste
ho, ať se ozve co nejdříve, protože v prvním
říjnovém týdnu začne společná příprava.
Podobné je to i s dospělými zájemci o přijetí svátosti biřmování. Do nového katechumenátu jsou zatím přihlášeni tři zájemci,
k přípravě na biřmování pět. Prosíme
o vaši modlitbu za ně.
František Blaha
farnost.kobylisy@sdb.cz, fxblaha@sdb.cz
283 029 165

Příprava dětí na svaté přijímání
Z jednání pastorační rady farnosti
25. 9.
V neděli 25. září se PRF sešla naposled ve
složení, ve kterém funguje již pět let. Příští
setkání již bude “předávací”. Nejdříve jsme
se zabývali informacemi z farnosti: plánované setkání kněží a zástupců pastoračních
rad IV. pražského vikariátu 21. 11., volbou
do nové PRF, dokončení (nejen) fasády kostela, která s sebou přinesla řadu víceprací.
Probírali jsme i situaci ubytovaných ukrajinských rodin u nás. Všechny tyto informace
se průběžně objevují v Kobylístku.
Dalším bodem byly akce, které nás čekají:
seminář o farních evangelizačních buňkách, oslava sv. Terezičky, seminář o svátostech a další.
Na základě výzvy papeže Františka a podnětů ze synodálních skupinek jsme hovořili
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o větším zapojování žen do liturgie, konkrétně v naší farnosti dívek do ministrování
a žen jako služebnic eucharistie. Principielně
v radě převládl názor otevřenosti k jejich
postupnému zapojování. Je však třeba dořešit řadu praktických záležitostí. Výsledky
těchto rozhovorů a řešení vám budou postupně předávány.
Z projektu Salesiánského centra jsme vytáhli bod týkající se “patronů”, tedy těch,
kteří by mohli doprovázet nové farníky,
kteří se do farnosti přistěhují nebo ji zatím
neznají. S tím související téma pozornosti vůči těm, kteří se nově objeví na bohoslužbách či jiných společných aktivitách.
Tato témata budou projednávána v týmech
a průběžně budete informováni o výsledcích jednání. Další PRF již v novém složení
bude 11. prosince.
Radek Gottwald

Kobylístek

Ještě jednou připomínám přihlašování k prvnímu svatému přijímání. Začínat bude v pondělí 7. listopadu 2022 v 19.10 po večerní mši
svaté. Druhá fáze je příprava dětí i s rodiči
– sedm setkání vždy ve středu po dětské mši
svaté od 5. dubna 2022 v 17.40 v kostele. Slavnost prvního svatého přijímání plánujeme na
21. května 2023. Přihlášky jsou na webu farnosti (Příprava dětí na 1. přijímání je pod
záložkou Život farnosti). Zatím je přihlášeno
deset dětí.
František Blaha

Výuka náboženství pro žáky
6., 7., 8. a 9. třídy
Srdečně zveme žáky staršího školního věku
na výuku náboženství, při kterém budou moci
zakoušet setkání formou společenství mladých lidí. Šestou třídu vede salesiánka Zdeňka
Korousová ve čtvrtek od 17.00 do 18.00. Sed-

říjen 2022

mou třídu salesián Radek Gottwald ve středu
od 17.00 do 18.00 a osmou a devátou třídu
Dita Krtičková s Annou Fantovou v úterý od
17.30 do 18.30. Setkání probíhají v prostorách
Salesiánského centra. Informace k přihlášení
jsou na farním webu v rubrice Výuka náboženství.
Tomáš Redlich

Dopolední Alfa pro maminky
s dětmi a další zájemce
Srdečně zveme maminky s dětmi, ale
i další zájemce (např. tatínky či seniory)
v rámci pravidelných čtvrtečních setkání
na dopolední kurz Alfa. Mohl by být příležitostí k duchovnímu zastavení, občerstvení a společné diskusi nad zajímavými
křesťanskými tématy (o Ježíši, víře, modlitbě, Bibli, Božím vedení, Duchu svatém,
církvi…). Vhodný je i pro sdílení zkušeností těch, kdo žijí ve smíšeném manželství věřící s nevěřícím. Navození diskuse
ve skupince bude předcházet přednáška
od pozvaných hostů, společnou atmosféru
dokreslí zpěv a humor pro radost ducha
a domácí dobroty pro radost těla. Program
s hlídáním bude připraven také pro naše
malé ratolesti. Přihlásí-li se do konce září
alespoň deset zájemců, kurz by probíhal
v týdenním rytmu od 6. října do 8. prosince
ve čtvrtek od 9.15 do 11.30. Pozvat a doprovodit můžete i své známé, pro které by Alfa
mohla být zajímavá. Možnost přihlášení
a další informace včetně programu jsou
k dispozici na kontaktech níže.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Za přípravný tým
Tomáš Redlich
terezicka.cz/kurzy-alfa/
farnost.kobylisy@sdb.cz
777 053 394
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“Dušičky”
Na začátku listopadu chceme zvláštním
způsobem pomoci všem, kteří nás předešli
na věčnost a ještě potřebují naši pomoc.
Aby tato pomoc mohla vycházet z očištěného srdce, nabízíme:
▸ Ve dnech 30. října až 4. listopadu
denně možnost svátosti smíření již od
17 hodin. Od 17 do 18 h bude v tyto dny
i příležitost k eucharistické adoraci.
▸ Příležitost zpovědi a adorace je také ve
čtvrtek 3. listopadu po večerní bohoslužbě až do 22 hodin.
▸ Děti zveme ke svátosti smíření zejména
ve středu 2. listopadu od 16 hodin.
František Blaha

Živý růženec
Po odmlce srdečně zdravím všechny členy
živého růžence a zvu na opětovná modlitební setkávání 24. 10., 21. 11.
Moc se těším na všechny.
Ludmila Růžičková

Spolča holek
Středa 15.45–17.00 (1. stupeň)
Úterý
17.00–18.30 (6.–8. třída)
▸ společenství, modlitba, víra, témátka, Bible, povídání, služba, zpívání, hry, tvoření…
▸ sraz je před recepcí Salesiánského centra
Zdeňka Korousová, FMA a její pomocnice

Úterky u Terky 4. 10.
V úterý 4. října nás čeká první Velký Úterek
s hostem Markem Františkem Drábkem,
který již dlouho pomáhá obětem zneužívání
a promluví o sexuálním zneužívání v církvi.
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Na Modlitebním Úterku se sejdeme 18. října
a v neděli 23. října nás čeká odpoledne pro
mládež, kde bude možnost si zasportovat
nebo jen tak popovídat. 1. listopadu bude
Velký Úterek o krizové intervenci s Janem
Vališem. Veškeré informace najdete na našich sociálních sítích. Za Úterky u Terky
Daniel Blažek

Dětské mše v říjnu
Milé děti a rodiče, v měsíci říjnu se budeme modlit s Pannou Marií desátek růžence
za náš svět. Každý týden budeme myslet
na problémy Evropy, Afriky, Asie, Severní
a Jižní Ameriky. Postupně společně ozdobíme mapu světa! 1. listopadu bude Velký Úterek o krizové intervenci s Janem Vališem.
Těšíme se na vás každou středu v 17 hodin.
Dětský tým

Společenství mládeže
v našem Salesiánském centru
V našem Salesiánském centru funguje několik společenství pro mladé od 14 do 26 let. Jsou
zastřešeny Programy křesťanské výchovy pod
Salesiánským střediskem mládeže. Mají vlastní
schůzky a výjezdní akce, scházejí se s ostatními
mladými na Útercích u Terky, snažíme se je zapojovat do služby Bohu a ostatním lidem a doprovázíme je ve víře v našeho Pána. Pokud byste se chtěli k některému ze spolč přidat, kontaktujte hlavní
vedoucí daných skupin. A která společenství to
jsou?
πs-21
Pro 15–16leté, kteří se dali dohromady minulé léto. Setkávají se jednou za dva týdny
v úterý po večerní mši svaté.
Kontakt: jan.fojtu@strediskokobylisy.cz

Kobylístek

Kontakt
Další společenství pro 15–16leté. Setkávají
se každý čtvrtek od 18.00 do 20.00. Spolčo
je pro případné zájemce otevřeno.
Kontakt:
hana.gennertova@strediskokobylisy.cz
BISSTRO
Společenství pro 20–22leté. Setkávají se
jednou za dva týdny v úterý po večerní mši
svaté. Společenství je po domluvě otevřeno
i nově příchozím.
Kontakt:
daniel.blazek@strediskokobylisy.cz
Úterková kapela
Pro hudebně nadanější je možnost se zapojit
do úterkové kapely, která doprovází úterkové bohoslužby, příp. další mše svaté v průběhu roku. Schůzky má každé úterý před mší
svatou.
Kontakt: lukasgregora@seznam.cz
Příprava na biřmování od 17 let
Na začátku září začala jednoletá příprava na
svátost biřmování pro mladé od 17 let. Pokud jste se nezvládli z jakéhokoliv důvodu
přihlásit, obraťte se na P. Radka Gottwalda
SDB.
Kontakt: radekgot@gmail.com
Pro více informací o spolčích, Útercích, chaloupkách a celkově o pastoraci mládeže 14+
se klidně na mě obraťte.
Dominik Vachuda
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Chystáme nová spolča 14+!
V roce 2019 vznikl Výbuch a zdárně nyní
nastoupil na přípravu na biřmování.
V létě 2021 vznikla společenství πs-21
a Kontakt.

říjen 2022

Podle plánu Koncepce 14+, kdy dáváme dohromady jednou za dva roky nová spolča,
by takové společenství pro 14–15leté mělo
vzniknout v létě 2023.
Jaké jsou cíle těchto spolč?
▸ 	prožívat a promýšlet svou víru v rámci
společenství vrstevníků
▸ 	zažít partu dospívajících chlapců a děvčat
▸ 	naučit se přebírat zodpovědnost za svůj
život i za své okolí
Nové spolčo tedy:
▸ 	bude pro mladé, kterým v září 2023 bude
14 nebo 15 let,
▸ bude mít max. 20 členů,
▸ 	
bude doprovázeno týmem animátorů,
ve kterém bude zastoupen někdo ze salesiánů či salesiánek,
▸ by ideálně mělo existovat po čtyři roky,
▸ začne rozjížděcí akcí v létě 2023,
bude mít pravidelné schůzky a víkendovky,
▸ 	
▸ 	
bude mít možnost chodit na Úterky u Terky.
V září 2024 bude pak těm mladým, kteří
by se rádi zapojili do salesiánské činnosti
více, nabídnut dvouletý formačně vzdělávací kurz Salesiánští animátoři, kde se
setkají s dalšími mladými z celých Čech.
V září 2026 pak budou mít zájemci také
možnost prožít jednoletou přípravu na biřmování.
A nyní praktické informace:
▸ 	nové společenství je pro mladé, kterým
bude v září příštího roku 14 nebo 15 let,
▸ 	pokud bude velký zájem, vzniknou dvě
nová společenství,
▸ 	1. listopadu 2022 se spustí osobní a online přihlašování, o kterém se dozvíte
v dalším Kobylístku, v ohláškách nebo na
sociálních sítích Salesiáni Kobylisy,
▸ 	přihlašování bude otevřeno do 31. prosince 2022,
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▸ 	v listopadovém Kobylístku se dozvíte složení týmu animátorů a termín letní akce.
Pokud by Vás cokoliv zajímalo, neváhejte se
na mě obrátit.
Dominik Vachuda
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz

Seminář Život ze svátostí
V tomto školním roce budeme opět pokračovat v našich Seminářích života. Letošní
téma je: Život ze svátostí. Cílem je více
porozumět tomu, co se ve svátostech a v liturgii děje, aby se nám mohly stát místem
setkání s živým Kristem.
Forma bude podobná jako v předchozích
letech. Setkávat se budeme pravidelně ve
čtvrtek 19.15–21.00 h. Součástí setkání
bude modlitba, přednáška, sdílení ve skupinkách a cvičení na další týden.
První setkání je 12. 1. 2023, závěrečné agapé 13. 4. 2023. Součástí je také víkendový
výjezd 4.–5. 3. 2023.
Přihlašovat se můžete už nyní přes web
farnosti. Zváni jsou jak ti, kteří se účastnili
loni, tak noví zájemci.
Ludmila Rybecká, František Blaha, Radek
Gottwald, Radek Pavelka, Tomáš Redlich

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Prodej: úterý 11. 10., 10–12 a 13–18 hod.
		
Středa 12. 10., 8.30–12 a 13–18 hod.
Kde: foyer salesiánského divadla, Kobyliské
náměstí 1
Příjem oblečení: V pondělí od 16 do 20 h
a v úterý během dne. Prosím zkontrolujte,
že je oblečení vyprané a bez velkých vad!!!
Pokud můžete, pomozte nám s roznášením
a tříděním věcí na bazárku. Prosíme, noste
podzimní a zimní oděvy a obuv! Vyloženě
letní věci nebudeme přijímat. Oblečení
pro dospělé prosíme max. 10 kusů, celkově
všeho max. 50 ks!
Systém prodeje: Každou věc označte svými iniciálami – ne však jen prvními písmenky vašeho jména a příjmení, použijte první
tři písmena příjmení a dvě písmena jména,
pořadovým číslem prodávaného oblečení
a cenou. Příklad označení: Marie Nováková označí třetí prodávanou věc za 25 Kč
tímto kódem: NOVMA/3/25.

Bližší informace:
Štěpánka Syrová: 775 320 621,
stepanka.syrova@seznam.cz
a Markéta Skalská: M.Skalska@seznam.cz
Náš tip: k označení oděvů použijte cedulky
i barevné cca 3x3cm, vhodný je i barevný symbol na každé cedulce či použití barevného
fixu.
Na dražších kusech cedulky připevněte
špendlíkem!

Podzimní bazar opět
ve foyer divadla
10.–12. 10.

Milion dětí
se modlí růženec
18. 10.

Rády vás srdečně zveme na další reálný bazárek ve foyer salesiánského divadla. Pozor,
vstup bude přes recepci!

Od roku 2005 se 18. října děti na celém
světě modlí růženec za jednotu a mír ve
světě. S touto aktivitou jsme v naší farnosti
začali před 5 lety a pokaždé to bylo krásné setkání a spojení ve společné modlitbě.

Termín: 10., 11. a 12. 10. 2022
Příjem: pondělí 10. 10., 16–20 hod.
		
úterý 11. 10., 8.30–12 a 13–18 hod.
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Napište si prosím seznam všech svých
věcí předem! Tabulka pro seznam bude
u dětské nástěnky a na farním webu.
OMEZENÍ: Maximální počet kusů od jednoho prodávajícího je 50. Raději ale ještě
méně. Tentokrát prosíme nenoste věci na
charitu. Pokud chcete oblečení rovnou jen
darovat, dávejte je přímo do charitních kontejnerů.
Dle svého rozhodnutí můžete část peněz
získaných prodejem či některé kusy oblečení věnovat na charitu. Výtěžek bude tentokrát věnován na podporu uprchlíků
z Ukrajiny ubytovaných v Salesiánském
centru. Zbylé oděvy a věci poputují do charitního šatníku Diakonie Broumov a také
uprchlíkům z Ukrajiny.
Dále připomínáme, že průběžně stále funguje i virtuální bazárek na Facebooku.

Kobylístek

říjen 2022

I letos se tedy chystáme společnou modlitbu
růžence zorganizovat. Sejdeme se v úterý
18. října 2022 v 17.45 v kostele. Jestli se
chce vaše dítko aktivně zapojit do modlitby
(je ochotné pomodlit se alespoň 1 Zdrávas
Maria).
Napište na terezickaprodeti@gmail.com.
Těší se na vás Dětský tým

Promítání filmu
„Okružní list“
19. 10.
Nový film „The Letter“, na němž se podíleli
Laudato si‘ Movement, tvůrci filmu My Octopus Teacher (Off the Fence Productions)
a vatikánské Dikasterium pro integrální
lidský rozvoj, představuje způsoby, jimiž
encyklika Laudato si‘ papeže Františka inspiruje lidi na pěti kontinentech.
Hlavní hvězdou filmu je papež František, který štědře trávil čas s tvůrci filmu
a dělil se s nimi o svou moudrost. Film
představuje také další hlasy z periferií ekologické krize. Vystupuje v něm
náctiletá aktivistka z Indie, domorodý
vůdce z Amazonie, klimatický uprchlík
ze Senegalu a tým vědců z Hawaje. Ridhima, náčelník Dada, Arouna a Robin
a Greg jsou skuteční hrdinové skutečného
života. Ve filmu se s vámi podělí o své prorocké příběhy a budete moci být svědky
jejich osobních rozhovorů s papežem.
Premiéra filmu se bude konat 4. října 2022
v Synodním sále ve Vatikánu. U nás ve farnosti film promítneme ve středu 19. října ve farním sále od 18.30.
Těšíme se na Vás!
Za společenství Žít Laudato si‘
Světla Hanke Jarošová
www.zitlaudatosi.cz
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Misijní koláč
a Misijní neděle
23. 10.
Rádi bychom se v neděli 23. 10. připojili ke sbírce "Misijní koláč". V kostele bude probíhat sbírka na Papežská misijní díla. Zároveň bychom
prodejem koláčů a jiných dobrot podpořili salesiánské misie – SADBU. Předem
děkujeme za pomoc s upečením a přinesením před dopoledními bohoslužbami.
A kdo by chtěl pomoci s prodejem, ozvěte
se, prosím, na email níže. Děkujeme.
Květa Mrázková
kvetamarie@centrum.cz.

Nedělní oratoř podzimní 23. 10.
V neděli 23. října 2022 vás zveme do oratoře Dona Boska. V tuto podzimní neděli
si mohou děti zahrát ping-pong, fotbal, volejbal, basketbal, přehazovanou, hokejbal
nebo malovat křídami na chodník. Začátek
oratoře je naplánován na 15.00. V závěru
nedělní oratoře, což je obvykle kolem 18 h.,
si společně vyslechneme tradiční slůvko
Dona Boska a společně se pomodlíme. Cokoliv ke společnému občerstvení je vítáno,
pití bude zajištěno.
Srdečně zve tým
nedělních rodinných oratoří

Pozvání k vděčnosti 23. 10.
Salesiánský magazín uvedl, že 12. října
oslavím se svými farníky šedesátiny. Není
to úplně pravda, protože od 9. do 15. října
budu, dá-li Pán, na salesiánských duchovních cvičeních. Rád bych ale spolu s vámi
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poděkoval za dar svého života a za všechny, kteří mě v životě obdarovali, a za
všechny, které mi Pán svěřil, v neděli 23.
října při mši svaté v 9 hodin a setkal se
s vámi při agapé, během odpolední nedělní oratoře či kdykoli při jiné příležitosti.
Bude zajištěno dostatek limonády a piva.
Pokud chcete někdo ve farním sále či za
pěkného počasí na zahradě či v podloubí
poobědvat společně s druhými, můžete
si oběd přinést či ugrilovat. Jestli mohu
poprosit, neorganizujte prosím finanční
sbírku či koupi daru. Udělá mi radost,
když podpoříte někoho ze svého okolí,
kdo na tom není finančně nejlépe, a když
se během neděle seznámíte s někým
z farnosti, koho ještě neznáte.
A protože v mém životě sehrály důležitou
roli poutě a putování, rád bych vás pozval
na pouť na státní svátek 17. listopadu,
pravděpodobně do Staré Boleslavi, kam je
možné vyrazit pěšky (od metra Letňany je
to cca 20 km), na kole nebo autem. V listopadovém Kobylístku upřesním.
Motiv pouti: za mír a za duchovní povolání.
Moc děkuji
František Blaha

Říjnové chvály 24. 10.
Zveme Vás na pravidelné večery chval
u svaté Terezičky. V říjnu se sejdeme v pondělí 24. 10. po skončení večerní bohoslužby
zhruba v 19.20. Těšit se můžete na chvalozpěvy, rozjímání společného čtení z Písma,
na modlitbu chval, díků a proseb i chvíli
ticha. Přítomen bude také František Blaha,
a tak bude možné přistoupit ke svátosti smíření. K dispozici bude i přímluvná modlitba
s laikem.
Kapela Kairos

Kobylístek

Drakiáda 6. 11.
Pokud to situace dovolí, rádi bychom se i letos sešli na tradiční farní drakiádě, která se
bude konat v neděli 6. 11. od 14.30 do cca
17 hodin na Velké Skále. Přijďte si společně
zaběhat, něco si zahrát a pro děti se určitě
najde i něco sladkého. Těšíme se na vás!
Altmanovi

vyklém čase, tj. ZŠ Žernosecká, každý pátek
od 19.30 do 21 hod.
Začneme v pátek 21. října. Vzhledem
k tomu, že cena pronájmu se zvýšila, je nutné vybrat od každého dospělého jednorázový vstupní poplatek 200 Kč.
Těším se na shledání se všemi dosud chodícími i na nové zájemce. S pozdravem
Slávek Míka

Nová florbalová sezóna

Pozvání Centra pro rodinu

Nový školní a sportovní rok se nám úspěšně
rozbíhá a s ním i tradiční florbalové turnaje
v Uhříněvsi. Tady je turnajová termínovka:

Dopolední kurz „Spokojená na mateřské“
Od 4. 10. do 8. 11. 2022 každé úterý od
9.30–11.30, klubovna U Hrocha

2022
8. 10.
5. 11.
10. 12.

O pohár uhříněveského starosty
1. Bodovací SHM Čechy
2. Bodovací SHM Čechy

2023
14. 1.
25. 3.
22. 4.

3. Bodovací SHM Čechy
SHM Přebor Morava Čechy
Velikonoční Turnaj Uhříněves

Termíny, témata:
4. 10.
Na čem nám nejvíc záleží
11. 10.	Moje potřeby - jak si srozumitelně
říci, co potřebuji
18. 10. Ideální matka
25. 10.	Moje máma, babička a další významné ženy
1. 11.
Co děti opravdu potřebují?
8. 11.
Moje hřivny
Lektorky: Marie Macounová, Eva Špinarová,
Jarka Korčáková
Příspěvek: 1000 Kč za celý cyklus, v případě
volné kapacity jednotlivý seminář za 220 Kč.
Hlídání dětí je zajištěno v klubovně U Svišťů. Pro děti je potřeba přinést přezůvky
a podepsanou svačinku.
Přihlašování na:
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz

Pokud máte doma mladé florbalisty a florbalistky, ročníky 2013–2006, kteří mají chuť si
zahrát, napište na mail: farnost.kobylisy@
sdb.cz, že máte zájem dostávat pozvánky na
jednotlivé turnaje. My vám vždy dva týdny
před konkrétním turnajem zašleme pozvánku s podrobnými informacemi. Vy se rozhodnete, jestli vaše dítě na turnaj pojede.
Sportu Zdar!

Florbal pro dospělé s dětmi
od 21. 10.
V novém školním roce 2022/23 pokračujeme s florbalem na obvyklém místě a v ob-

říjen 2022

Večerní seminář pro rodiče:
„Alternativy ve vzdělávání“
Čtvrtek 13. 10. od 18.30, klubovna U Hrocha
Jaké jsou možnosti vzdělávání u nás kromě
státních škol? Podíváme se na soukromé
školy, alternativní směry a komunitní školy.
Zastavíme se také u individuálního vzdělá-
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vání - jak ho hodnotí odborníci z řad pedagogů a psychologů a jaké jsou s ním zkušenosti.
Lektorka: Eva Špinarová
Příspěvek: 150 Kč
Zájemce prosíme o přihlášení na:
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz,
tel.: 733 143 069.
„Když dítě nepřichází“
(pravidelné setkávání lidí, kterým se nedaří
počít a donosit vlastní dítě)
„Je vám smutno? Nebo si jenom chcete popovídat s lidmi, kteří prožívají něco podobného? Pak přijďte mezi nás!“
Srdečně zveme páry i jednotlivce na pravidelná měsíční setkání. Náplní je společné
sdílení, povídání s odborníky, diskuze a hledání odpovědi na nesnadné otázky.
První setkání v novém školním roce proběhne ve čtvrtek 6. 10. v 18.30 v klubovně
U Hrocha.
Bližší informace a přihlašování na:
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz,
tel.: 733 143 069.
Rodinné poradenství
Řešíte problémy v oblasti výchovy svých
dětí či vztahů v rodině? Nabízíme možnost
individuálního bezplatného poradenství
s výchovnou poradkyní Mgr. Ilonou Blažkovou. Služba je k dispozici každé pondělí
13.00–15.00 nebo kdykoli po vzájemné
domluvě v prostorách SaSM. Návštěvu
je třeba si předem objednat nejlépe mailem:
poradcevevychove@strediskokobylisy.cz

OHLÉDNUTÍ
čenstvích, kde mohly sdílet, čím zrovna žijí,
své radosti i těžkosti. Pojďme to zkusit také!
Kdy? Každé druhé úterý v měsíci od
18.30 hod.
(první setkání bude v úterý 11. 10.)
Kde? V klubovně U Želvy
Příspěvek: 100 Kč/večer + něco, co ostatní
potěší (něco dobrého, tvoření,…)
Večerem doprovází Eva Špinarová
a Lucie Muchová.
Bližší informace a přihlašování na:
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz,
tel.: 733 143 069.

Dětský
karneval
Farní karneval se uskuteční v neděli
29. 1. 2023 od 14.00 hod. v Oratoři.
Téma bude Z pohádky do pohádky.

Fasáda kostela je hotová!
Ve středu 21. 9. 2022 proběhlo předání stavby. Provedené vícepráce: sanační omítka
obvodové zdi v boční kapli zvenku i zevnitř,
nové atikové plechy, stříška nad bočním
vchodem, rampa do zahrady, vysouvací markýza nad terasu (je objednána) a zapuštěná
3m3 nádrž na dešťovou vodu. Stavbu provedla firma Doležel, s. r. o., pod vedením stavbyvedoucího Jindřicha Krejčíka. Za investora stavbu řídila Markéta Vagenknechtová.
Rampu do zahrady provedla firma Dipos
J&C spol. s. r. o. Celkové náklady dosáhly 1,5 mil. Kč; polovinu hradí majitel, tedy
provincie. Na fasádním účtě je k dnešnímu
dni: 701.088 Kč. Předpokládám, že poslední
sbírkou na fasádu 20. listopadu bude náš
podíl uhrazen. Děkuji za vaši štědrost a ještě jednou také děkuji všem, kdo se zapojili
do brigádnických prací zejména při opravě
hydroizolace a pro umístění nádrže na vodu
pod vedením Michala Svobody.
Věřím, že i na fotografii je vidět rozdíl před
opravou fasády a po ní.
František Blaha

Porovnání

Rampa s nádrží na dešťovou vodu od zahrady

Přístřešek nad vchodem od parkoviště

Karnevalem Vás provede pohádková babička, která se bude těšit na princezny, rytíře
a další pohádkové bytosti. Pro děti budou
připraveny stanoviště s úkoly, bude se soutěžit o nejlepší rodinnou masku a mnoho
dalšího...

Ženy sobě
(svépomocná skupina pro ženy)
Večer, kdy můžeme být “jen tak spolu“.
Dříve ženy přirozeně žily ve větších spole-
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Za karnevalový tým
Lída Pavlíčková, Klaudia Henžlíková,
Vlaďka Jarošová, Zuzka Trendová

Kobylístek

říjen 2022
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VZÁJEMNÁ POMOC

FOTOREPORTÁŽ

Vlastík Vajďák
17. září ve Fryštáku
vysvěcen na kněze

JÁ A MOJE FARNOST

Ukrajinci u nás

Krčálovi

Opět posílám stručnou informaci k ukrajinským maminkách a jejich dětem, které jsou
ubytovány v Salesiánském centru. Občas ještě dochází k výměnám: někdo se přestěhuje
jinam, někdo nastěhuje k nám. V současnosti
máme ubytováno 23 osob. Po delší době se
podařilo podepsat smlouvu s magistrátem na
kompenzační příspěvek na ubytování. 6. října
se ukrajinskými ubytovanými bude zabývat
rada Salesiánského centra doplňěná ženami,
které se maminkám věnují. Stav konta na
účtu farnosti pro tento účel je k 26. 9. 2022
následující:

Jmenuji se Markéta Krčálová, pocházím
z Pardubic, můj manžel Marek pochází
z Brna, ale seznámili jsme se až v Praze po
studiích. Máme tři děti, já jsem před mateřstvím pracovala v advokacii a manžel
pracuje jako vývojář AI. Ve volném čase relaxuji tvůrčím způsobem od pletení po šití
a malování, poslední dobou i focením. Manžel se kromě své práce zajímá o ochranu
klimatu, spolupracuje s neziskovkou Fakta
o klimatu, rád sportuje, jezdí na kole, běžkuje a hraje beachvolejbal. Náš sedmiletý
Kubík velice rád a dobře už zcela samostatně vaří, peče a vymýšlí svoje recepty, pětiletá Klárka se chce stát princeznou a tříletý
Matoušek nezůstává za sourozenci dlouho
s ničím pozadu. Rádi jezdíme na kole jako
dopravním prostředku nejen mezi Dolními
Chabry a Kobylisy.
Po naší svatbě v roce 2013 jsme se s Markem
odstěhovali do Vídně, kam Marek nastoupil
na vědeckou pozici. Ve Vídni jsme dlouho
hledali nějakou farnost, kde bychom se dobře cítili, nakonec jsme v rámci celkem anonymní mezinárodní farnosti při Votivkirche
nabídli pastorační asistentce, že bychom
uspořádali po nedělních mších svatých kafe
po mši. Donesli jsme kávu, buchty a nadšení
ve farnosti bylo veliké, následně se nabízeli
i další farníci, že nás některé neděle vystřídají. Konečně byl prostor pro to se vzájemně
seznámit.
Když jsme se následně, poněkud neplánovaně a za složitých okolností vraceli do Prahy,
v Kobylisích jsme skončili úplnou náhodou.
Do farnosti jsme zaplouvali pomalu a postupně. Na rozdíl od Votivkirche, aktivit tu
bylo tolik, že jsme se v tom těžko orientovali. A je rozdíl přijít na kafe po mši, kde je lidí
patnáct nebo sto. Díky společenství Mamky
sobě se mi nicméně podařilo postupně se
seznámit s několika maminkami, následně

Stav ke dni:
Sbírky a dary v kostele
Dary na účet
Dary v hotovosti
Příjmy celkem
Ubytování
Obědy
Tábory
Ostatní
Vydání celkem
Zůstatek

25. 09. 2022
106 044 Kč
233 900 Kč
27 110 Kč
367 054 Kč
47 250 Kč
122 700 Kč
34 300 Kč
64 522 Kč
268 772 Kč
98 283 Kč

Středisku jsme přislíbili podporu na kroužky
pro ukrajinské děti, které požádají o slevu,
v celkové výši cca 20 tis. Kč.
Děkujeme za vaše modlitby za mír a ukončení
války, za vaši podporu těch, kteří museli opustit svoje domovy.
Václav Jiráček a František Blaha

Zájem o podnájem
Věřící pracující muž s invalidním důchodem,
hledá podnájem jedné místnosti ve spolubydlení v klidné lokalitě Prahy...
Kontakt: 725 341 939, banko@centrum.cz,
O. Banko
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JÁ A MOJE FARNOST
a posila bratrů trapistů, salesiánů a péče
o seniory městské části Prahy 8.
Dost. Žiji, byť místy z milostí Boží (např.
2 roky manželovy demence s agresí byly
nejtěžší “Orlí pera” co znám).
Posílám tedy dík všem za modlitby, přátelské vzkazy, Kobylístek, za to, že jsem v kontaktu, za trapisty, za křesťany a úžasnou
TV Noe (mše a posilu).
Stejně tak za knihy skautského bratra a učitele U3V P. Mgr. M. O. Váchy, mám všechny.
A za pomoc při vydání vlastních knih.

Za krásné skautské mše, duchovní cvičení,
pomoc ve stáří. Za léta ve sboru a zpívání
i panu biskupu Trochtovi v Litoměřicích
jsme pěly a na všech oslavách (Boží Tělo
s průvodem) a akademiích.
jsme začali využívat aktivity pro děti organizované Střediskem mládeže. Přišlo mi dokonalé to spojení života farnosti a salesiánského
střediska. Ačkoli jsem znala salesiány již ze
svého dětství v Pardubicích, považuji nabídku v Kobylisích za naprosto bezkonkurenční,
a to hlavně pro mládež a maminky s malými
dětmi. Maminky tu z mého pohledu mají mnohem víc příležitostí k seznámení a vytváření
společenství než tatínkové. Jednak přirozeně
kvůli tomu, že jsou přes den zpravidla v práci,
dále je v našem okolí nezřídka případ, že do
kostela chodí s dětmi jen maminka.
Kromě adventních trhů jsem se ve farnosti doposud aktivněji nezapojovala. Letos se mi ale
podařilo společně s Ilonou Blažkovou a Veronikou Novákovou uspořádat pravidelné podzimní pletací večery pro farnice a mám radost,
že se nás na prvním setkání sešlo tolik.
Od začátku jsem toužila se do farnosti nějak začlenit. A taky nestát po mši v kostele
sama, když ostatní se vroucně zdraví a dlou-
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ze spolu diskutují. Nám se podařilo nezůstat
vzadu v koutku, ale myslím, že pro nově příchozí mohou být začátky těžké. Oceňovala
jsem seznamovací aktivitu farnosti těsně
před covidem, šli jsme do toho s tím, že tu
sice už nejsme cizí, ale chceme se s někým
novým seznámit. Ve velké farnosti je právě
i pro nás těžké rozpoznat, zda se tu objevil
někdo nový, kdo se chce začlenit a neví jak.
Markéta Krčálová

Vzpomínka a dík
od paní Zdenky Wittmayerové
Vážení přátelé z farnosti sv. Terezičky, chci
z pokorných 91 let poděkovat všem co si
zaslouží: salesiánům od P. Štěpána Trochty,
P. Benno Beneše, P. Z. Jančaříka, P. Vývody,
P. J. Brtníka, P. M. Hobzy až po současné P. F.
Blahu a další.

Kobylístek

S P. Ondrou jsme hráli divadlo, při obnově
Junáka, 3x nás hostilo ,,Sale“ a akademie
byly vždy tam.
Mnohé pády (v dospívání jsem každou neděli ležela při kázání na trávě před kostelem, dobré babky - snad andělé - mě křísily
vodou) srovnala moje patronka, a bylo jich
při TV profesi a dál v turisticko-vodáckém
životě dost.
V Rumunsku pomohla při záchraně z větví
vrby na rozvodněné řece - roztrháním silonové vodácké vesty - a manžel transportem
po kmeni - jindy radou od neznámého zpovědníka, nebo pomocí při nemoci v rodině
(přečtěte si Jobovu knihu).
Omdlévání v dospívání byl jen sladký začátek. Život ve stáří byl zkouškou nejtěžší:
kolapsy srdce, embolie, žaludeční vředy, pohmoždění kyčle a pády - v samotě tu pomohlo jen volání k sv. Terezičce a Panně Marii
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A nyní jedny verše z mnohých, které jsem
v mládí říkala sv. Terezičce, či Panně Marii
o májových:
Prosím ó milá Terezičko,
skloň ke mně svoje svaté líčko.
Ač jsem jen prach Tvých šlépějí,
jsi mojí velkou nadějí.
Ač jsem jen třtiná klátivá,
s Tebou má duše okřívá.
S Tebou a Pannou Marií,
moje dny často ožijí.
Kéž síla, láska růží Tvých,
zažene nemoc, úzkost, hřích.
Jednou, až utichne můj dech,
do loktů Tvých mne klesnout nech.
A tam, kde září rajský luh,
kéž nebe otevře nám Bůh…
Další velká pomoc bylo studium Univerzity
třetího věku (5 roků v 80 - 85 letech), 2x výhra v literární soutěži, 3x pomoc při obnově Junáka, 3x 1. místo ve Vodácké zdatností
ČR a ochrana při udání KSČ. V roce 2021
jsem se dožila 100 let 24. střediska Junáka
a 75 let skautování s rodinou v průběhu 4
generací. Děkuji.
Zdenka Wittmayerová
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OKÉNKO Z KNIHOVNY

Literární večer ve farní knihovně
Milí přátelé duchovní literatury, srdečně vás zveme v úterý 4. 10. 2022 v 19.30
do farní knihovny na literární večer nad
knihou Žena ať v církvi promluví. Hostem
večera bude autor knihy, salesián a kněz
Zdeněk Jančařík.
Autor v knize mluví o roli žen v západní
církvi pomocí příběhů „silných“ žen. Začíná první apoštolkou Máří Magdalenou
a pokračuje velkými postavami starověku
(sv. Helena), středověku (sv. Klára, Kateřina Sienská) a novověku (Terezie z Avily,
Terezie z Lisieux, Edita Stein). Zvláštní pozornost věnuje i duchovním průkopnicím
s osobitým přístupem k Bohu a svou přímočarou spiritualitou (např. Simone Weil,
Etty Hillesum).
Kniha komentuje silné a inspirativní momenty ze života těchto žen a vytváří mozaiku příběhů a osudů, které by měly podpořit
„teologii silného ženství“ v církvi. Zároveň
se nevyhýbá ani bolestným a kontroverzním
tématům, která jsou pro současnou římskokatolickou církev nepřekročitelná a nedotknutelná.
Do konce roku se můžete těšit na další literární večery, které pro vás připravujeme.
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V listopadu (1. 11.) přivítáme známou boromejku Angeliku Pintířovou na literárním posezení nad jejím knižním rozhovorem Padá mi to z nebe, a v prosinci (6. 12.)
přislíbil svou účast jezuita P. Samuel Prívara, s kterým se vám pokusíme přiblížit
knihu Jezuitský návod (téměř) na všechno,
kterou napsal známý americký jezuita James
Martin.
Těšíme se na vás,
Marián a Mirka Kročkovi.

Za pozornost stojí také kategorie, která se
nazývá Všeobecně zbožná a najdete v ní autory jako např.: Durych, Deml, Heryán, Ziescheová, Waltari, Palán a stovky jiných. Za
všechny můžeme doporučit knihu s názvem
Mirjam od německé prozaičky a esejistky
Luise Rinser. V této próze vypráví Rinserová příběh ženy, v Novém zákoně nazývané

Marie Magdaléna, která prožívá spolu s Ježíšovými učedníky poslední období jeho života. Od této autorky naleznete v naší knihovně další dvě prózy Dobrodružství ctnosti
a Uprostřed života.
Přejeme vám krásné, dlouhé a požehnané
podzimní večery nad dobrou knihou.
Vaši knihovníci.

DĚTEM

Co najdete v knihovně
Milí čtenáři, vítáme vás v novém školním
roce. Touto cestou vám chceme připomenout, že seznam knih najdete na webové
stránce naší farnosti a žádost o knihu můžete poslat na mail knihovnaterezicka@
seznam.cz. Knihy vám můžeme nechat na
recepci, která je otevřena po–pá 8.00–20.00
a po domluvě můžeme ponechat i v sakristii. Rádi bychom vám chtěli poděkovat za
všechny knihy, které jste darovali naší
knihovně. V poslední době jsme se věnovali vyřazování starých knih, které si nikdo
nepůjčoval. Vysledovali jsme, že nemá cenu
pořizovat do knihovny knihy vydané před
rokem 2020. Proto vás moc prosíme, pokud
nám budete chtít nějaké knihy darovat, aby
se jednalo opravdu o nové knihy vydané po
tomto roce.
A co tedy najdete v naší knihovně? V seznamu jste si jistě všimli, že máme knihy
rozdělené do různých kategorií, příkladem
může být Biblistika, kde jsou knihy o tom,
co najdeme v Bibli, jak číst Bibli a rádi bychom zde nabídli knihu: Desítka - Desatero, aneb, Deset slov o Bohu a člověku od
českého teologa, biblisty Jiřího Beneše.
Autor podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém
kontextu Starého zákona.

Kobylístek

Stránku dětem připravila Felisa Terreros.
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Pro mě je důležité, když můžu
dělat radost jinému
Známe ji jako dobrou duši našeho kostela. Obětavě dělá všechno pro to,
aby mše proběhla tak, jak má. Mnoho farníků zná ještě z dob, kdy chodili
do školky, protože byla jejich učitelkou. Věra Karelová.

Jak dlouho navštěvujete naši farnost?
Narodila jsem se na Moravě u Zábřehu a do
Prahy jsem se přestěhovala, protože jsme
tady dostali byt na novém sídlišti Písečná.
To bylo v roce 1972. Na sídlišti se v roce 1976
otvírala školka a já do ní hned nastoupila.
Přišla jsem do cizího prostředí, nikoho jsem
tady neměla a měla jsem co dělat, abych se
tady zorientovala. Do farnosti jsem ze začátku nechodila, až tak někdy kolem roku
1977-1978.
Když jste pak začala sem do kostela chodit, jak to tu vypadalo?
Tady jsem to nejdřív jen okukovala. Na Moravě nám bylo řečeno, že pokud je někdo
učitelka, má si vybrat buď kostel, nebo učení. Na Moravě nebyl žádný žalobce, tam mi
to prošlo. Ale nevěděla jsem, jak je to tady
v Praze, proto jsem začala chodit na večerní mše svaté v domnění, že mě nebude tolik
vidět. Tenkrát to tady vypadalo všechno jinak, byl tu starý kostel. Všechno se tu změ-
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nilo až po revoluci v roce 1989. Když jsme
zakládali školku, byl tady v Kobylisích Kája
Herbst. Jinak tady působil Jenda Vývoda,
a pater Duchek. Byli stejně staří, ale říkalo
se jim „starý“ a „mladý“ kněz. Jenda Vývoda
byl ten mladý!
Když tu působíte od 70. let, znáte spoustu lidí…
Pro mě bylo zajímavé vidět, které děti ze
školky chodí i sem do kostela. Pak jsme po
roce 1989 zakládali křesťanskou třídu právě
na základě toho, že tu byl zájem ze strany
rodičů. Po změně režimu byla všeobecně
velká touha po církevním školství. Začalo to
velmi pozvolna, když se slavily svátky jako
Vánoce, Velikonoce, napadlo mě, že bychom
tam mohli zapojit prvky křesťanské. Pak
jsem tady v kostele potkala jednu paní, byla
to také učitelka, jmenovala se Jana Kargerová, která zde vyvěšovala papír s nápisem
„Kdo by měl zájem o církevní školu“. Začaly
jsme si povídat, zjistily jsme, že máme stej-

Kobylístek

ný zájem. Byly jsme tedy dvě. Když jsem šla
s tím za naší ředitelkou, která věřící nebyla,
byla vstřícná a řekla, že jí to vadit nebude.
Asi chtěla mít školku, která bude něčím
jiná, výjimečná. Ta tedy souhlasila s tím, že
si všechno musíme udělat samy, protože ona
se v tom nevyzná. Paní Kargerová mi teď
nedávno říkala, že to byl stejně zázrak, jak
jsme to všechno tehdy daly dohromady.
V systému církevního školství nás vzdělávala tehdy Jana Felnerová. Později pak otevírala Vyšší odbornou školu pedagogickou ve
Svatém Janu pod Skalou (v té se pak některé
naše učitelky věřící i nevěřící dovzdělávaly). My jsme k ní jezdily během jednoho až
dvou let a každý měsíc jsme 15–20 učitelek
nejen z Prahy poslouchaly, co to je církevní
školství. Pomáhala také na arcibiskupství
vyřizovat náležitosti, pokud někdo zakládal
církevní školu. Scházely jsme se v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně.
Tam byla paní Imlaufová a paní Bernardová,
obě salesiánské spolupracovnice. Ty nám
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vysvětlovaly, jak dělat Vánoce, Mikuláše,
v písničkách děkovat Bohu za stvoření.
V případě naší třídy jsme začínali tak, že
jsme fungovali v rámci státní školky. Zahájili jsme spolupráci s rodiči, to se dřív až tak
nedělalo. Mohli se trochu podílet na chodu
školky, třeba jsme se s nimi domluvili, že
nebudeme mít ve třídě televizi a pohádky
budeme dětem číst místo poslouchání CD.
Nebo když bylo dítě ve třídě nové, rodič si
tam mohl s ním chvilku hrát. Zřídili jsme
smíšenou třídu, aby sourozenci mohli chodit spolu do jedné třídy. Mezi šatnou a třídou byl většinou závěs, my ho hned odstranili. Tyto nové prvky se časem objevovaly
i v dalších třídách. Byly jsme tehdy nadšené
a dělaly jsme to všechno s velkou radostí.
Ve třídě jsme měli asi 28 dětí, ale zprvu jen
s osmi věřícími dětmi. Pomalinku, nejdříve
s písničkami. Na modlitbu jsme si z opatrnosti hned netroufli. Zdislava Podvalová
k nám chodila a v rámci katecheze zdramatizovala biblický příběh. Pozvali jsme Pro-
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kopa Remeše s kytarou, abychom si mohli
zazpívat písničky. Na Mikuláše jsme nedělali rej čertů, ale vysvětlili jsme celý příběh.
Jeden dědeček, který pracoval jako zahradník u prezidenta Václava Havla, nám přinesl
prvně adventní věnec. Tenkrát to nikdo neznal. On nám ho přinesl, my si k tomu sedli,
povídali jsme si o adventu, zpívali jsme písničky. Když to viděly učitelky z jiných tříd,
chtěly adventní věnec také. A moje kolegyně
tehdy řekla: „No, jo, ale to se u toho musíte také modlit!“ Způsob práce i výchovy
v křesťanské třídě byl inspirací pro učitelky
z vedlejších tříd.
Jaký jste měli ohlas u rodičů?
S rodiči byla dobrá spolupráce. Chodili k nám
Muchovi, Felixovi, Svobodovi, Čaplovi, Jirákovi, Skružní, Richterovi, Kašparovi, to jsou
všechno už dospělí lidé… Dodnes na to všechno ráda vzpomínám. Když začaly dětské mše,
chodili jsme na ně s dětmi. Rodiče si pak
cestou z práce mohli vyzvednout dítě přímo
v kostele. Někteří nevěřící rodiče pak začali
do kostela i chodit a nechali sebe i své děti
u Terezičky pokřtít. Měli jsme z toho radost.
Bylo znát, které děti jsou z věřících rodin?
Děti jsou děti. Ty naše děti se znaly z náboženství nebo ministrování, tak tvořily dobrou partu i ve školce. Byly živější a už se na
sebe těšily. A když to bavilo děti, bavilo to
i nás. Ta práce nás naplňovala a uspokojovala. Chodili k nám také evangelíci i z Křesťanského společenství. Takže název „křesťanská“
třída byl nakonec správný.
Sledujete, jak třída funguje dnes?
Neučím 18 let, ale započaté dílo stále trvá
a funguje prý dobře. O třídu je velký zájem
a kapacita nestačí. Mnoho učitelek v této
školce můžeme potkat v naší farnosti a tak
by možná klidně mohli založit druhou třídu.
Ale to už jsou věci, které jdou mimo mě.
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Když rekapituluji svůj život, neměla jsem
to lehké, ale v zaměstnání jsem byla velmi spokojená. Pán Bůh mně naložil tolik,
kolik jsem mohla unést. Práce mi dělala
radost a dělá mi radost pořád. Pro mě je
důležité, když můžu dělat radost někomu
jinému.
Co je to nejdůležitější, co by měli dospělí
předat dětem?
Nešetřit chválou, protože i na problémovém dítěti najdeme pozitivní věc, za kterou
si pochvalu zaslouží. Dítě by mělo cítit, že
rodiče a jeho okolí ho mají rádi. Důležité je
stanovení hranic, které pak ale musí rodič
sám dodržovat. Jakmile se nastaví výchova
tak, že dítě si může samo vybrat, co chce,
taková výchova nemůže dopadnout dobře.
Děti si musí uvědomovat důsledky svého
chování. Nedělej druhému, co sám nechceš.
A samozřejmě by měli mít rodiče na dítě čas
a dostatek trpělivosti.
Jak jste se dostala k práci kostelnice?
Nejdřív jsem tady chodila na srazy seniorů. Dole v sále jsme si popovídali při kávě
a čaji. Občas jsem hlídala děti, když bylo
potřeba. Nebo jsem pomáhala v kuchyni na
kurzech Alfa.
Když zemřela před čtyřmi lety Jájina, hledala se náhrada. Ze začátku jsem vůbec
o tom nepřemýšlela. Tady ve farnosti se
pak kolem adventu říkalo, že Martin Hobza pořád nikoho na to místo nemá. A já
jsem Martina znala z doby, kdy ještě nebyl
knězem, protože jsem vařila na chaloupce.
Tak jsem se mu nabídla, že mu jen s něčím
pomůžu. Ale nevěděla jsem, co mě čeká.
Po Jájině dělat kostelnici, to bylo dost odvážné. Ona tu sloužila 30 let. Pak se přihlásila další dvě děvčata na místo kostelnice, všechny jsme učitelky. Martin nás do
všeho zasvětil, byl to dobrý učitel a ukázal
nám, co to obnáší.

Kobylístek

světla, zapnu mikrofon. Kontroluji, jestli
je ve svíčkách dost oleje, vodu v kropenkách, teď dezinfekci. Když něco neumím
najít v knihách, zeptám se kněze. Ve všední dny musím zajistit čtení, přímluvy. Ptám
se akolytů, jestli půjdou podávat přijímání
a podle toho připravím misky. Je toho hodně,
ale naučit se to dá. S kolegyněmi kostelnicemi jsme si říkaly, že bychom klidně ještě
zaučily někoho dalšího. Toto je tedy výzva
pro všechny zájemce. Hlavně se nestydět.
Je to sice závazek, ale přidanou hodnotou je
mešní víno na dosah a promluva i čtyřikrát
denně :-)

A co to obnáší?
Ukazoval nám knihy na přípravu mše. Pro
mě to bylo ze začátku těžké, nepamatovala
jsem si všechno. Stalo se mi, že svíčky přede
mší nesvítily, jednou nefungoval mikrofon,
vánoční stromek nesvítil. Teprve po dvou letech jsem si byla jistější a jsem ráda, že jsem
se tohoto dožila. Pak jsem si totiž mohla užít
mši v klidu.

Bylo něco, co vás v práci kostelnice
překvapilo?
Ve většině kostelů je jeden kněz a jeden
kostelník. Tady se kněží střídají každou
mši a my se musíme přizpůsobovat. Občas
si totiž některý z nich vymyslí něco extra,
s čím kostelnice nepočítá.
Mile mě překvapilo, že tady byli všichni se
mnou trpěliví, promíjeli mi chyby a spíš
mě povzbuzovali. A taky se mi líbí jeden
moment. Když nastupují ministranti přede mší, nejdříve se pomodlí. Pak čekají,
sledují hodiny a odpočítávají vteřiny 3, 2,
1 a kněz pošeptá „zvoň“. Tím momentem
začíná mše.

Co všechno máte tedy na starosti?
Přijdu hodinu přede mší. Nachystám všechno, co je na oltáři i dary na obětním stolečku, knihy pro kněze, kalich, rozsvítím

Kamila Schusterová

Věra Karelová (1944) pochází od Zábřehu na Moravě. Od roku 1972 žije v Praze. Pracovala
jako učitelka v mateřské školce, po listopadu 1989 byla jednou ze zakladatelek křesťanské
třídy v Mateřské škole Na Přesypu. Od roku 2018 je jednou z našich tří kostelnic. Má dvě
dcery a čtyři vnoučata.
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Přípravné kurzy pro dobrovolníky

Dobrovolnické tablo a kartičky

Všechny zájemce o dobrovolnickou službu
ve světě srdečně zveme do Brna-Líšně, kde
28. 10. startuje další přípravný kurz pro
misijní dobrovolníky. Na prvním víkendu
se můžete těšit na představení programu,
seznámení se s týmem, jednotlivými destinacemi, ale hlavně na setkání s bývalými
dobrovolníky, kteří se s vámi rádi podělí
o svoje zážitky a postřehy ze služby.
Prosíme, informujte případné zájemce
o dobrovolnictví! Sdílejte naše materiály, odkazujte na naše webové stránky nebo na facebook Adopce nablízko. Materiály vám rádi poskytneme
(k vyzvednutí na Sadbě, případně zašleme).
www.adopcenablizko.cz/stat-se-dobrovolnikem/
Petra Klašková

S příchodem podzimu vydala SADBA dobrovolnickou mapu a modlitební kartičky
na další rok. Úroda dobrovolníků sice není
hojná, sklizeň jejich práce však nepochybně bude, držme jim proto palce.
Letos odjíždí pouze tři dobrovolníci:
Vojta Daniš zamířil do dalekého Ekvádoru, Adam Blahák do studeného Mongolska a Josefína Vrbová do pestré Tanzanie.
Využili jsme volného místa a umístili na
tablo krátké seznámení s danými třemi
zeměmi včetně doprovodných fotografií…
Modlete se za nová dobrovolnická povolání,
ať mají mladí lidé dostatek odvahy vkročit
do neznáma a připojit se k dlouhé řadě těch,
kterým není lhostejný osud chudých dětí.

Kalendáříky Salesiánské rodiny
na rok 2023!

Připomínáme, že vyšly kalendáříky Salesiánské rodiny na další
rok.

Stavte se pro ně k regálům
u zpovědnic.
Cena za kus: 40 Kč.

Pevné nervy, sílu ducha a Boží požehnání
přeje každému z vás
SADBA
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍ

ZPRÁVY ZE SADBY

Pravidelné bohoslužby
Neděle

Středy
Po - So

7.30, 9.00, 10.30, 18.30 eucharistická bohoslužba
11.00
v kapli sv. Kláry, eucharistická bohoslužba
16.00 (změna!)	v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
(ve správě farnosti Prosek)
17.00
eucharistická bohoslužba pro děti
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).
Bohoslužby ve všední dny pravidelně (mimo výjimky) slouží:
Pondělí

6.30
Vlastimil Vajďák
18.30
Radek Gottwald
Úterý
6.30
František Blaha
18.30	pro mládež – Václav Jiráček / Petr Boštík / Jaroslav Fogl / Jan Fojtů
/ Vlastimil Vajďák
Středa
6.30
Václav Jiráček / František Blaha
17.00
pro děti – F. Blaha / V. Jiráček / V. Vajďák (zpovídá H. Černoch)
18.30
Jan Vývoda a Hynek Černoch
Čtvrtek
6.30
Marek Sklenář / Radek Gottwald
18.30
Vlastimil Vajďák / Josef Trochta (po mši je adorace)
Pátek
6.30
Hynek Černoch
18.30
František Blaha
Sobota
6.30
Vlastimil Vajďák / František Blaha
18.30
Radek Gottwald (mše svatá s nedělními texty)
Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 celebranti se nepravidelně střídají
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Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
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farnost.kobylisy@sdb.cz
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QR platba

Výrobní cena jednoho kusu cca 19 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
1. pá v měsíci
17.00
Pomoc s úklidem kostela Pá 7.00
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, od 4. 10.
Modlitební Úterek, kostel, od 18. 10.
Eucharistická adorace noční, kostel
Eucharistická adorace, kostel
Adorace, příležitost ke svátosti smíření
nebo po domluvě: 732 748 920, terezicka.cz/uklid-kostela/
https://terezicka.cz/knihovna/, 724 803 594

Říjen
Návrhy kandidátů do pastorační rady farnosti: www.terezicka.cz
Přihlašování na seminář Život ze svátostí: www.terezicka.cz
Oslava sv. Terezičky, setkání farnosti, sportovní oratoř, prostory SC
2.
ne
9.00-16.00
		
9.00
Pražská “primice” salesiána Vlastimila Vajďáka, kostel
4.
út
9.30-11.30
Spokojená na mateřské, začátek kurzu CPR, přihlášky
Velký Úterek u Terky, kostel, farní sál, více info na sociálních sítích
		18.30
		19.30
Literární večer, Žena ať v církvi promluví, Z. Jančařík, farní knihovna
5.
st
18.00
Setkání katechetek a katechetů, Oranžová klubovna
Alfa (nejen) pro maminky s dětmi, katechetická místnost, přihlášky
6.
čt
9.15–11.30
		
18.30
Když dítě nepřichází, 1. setkání v rámci CPR, přihlášky
		
19.00
Manželské večery, 1. setkání, farní sál, kurz je naplněn
8.
so		
Florbalový turnaj o pohár uhříněveského starosty
9.
ne
19.30
Setkání akolytů, farní sklípek
10.–12.
po-stř
Podzimní bazárek, foyer Salesiánského divadla
Ženy sobě, 1. setkání svépomocné skupiny žen v rámci CPR, přihlášky
11.
út
18.30
13.
čt
18.30
Alternativy ve vzdělávání, seminář CPR pro rodiče, přihlášky
18.
út
17.45
Milion dětí se modlí růženec za jednotu a pokoj, kostel
		
18.30
Modlitební úterek, kostel
19.
st
18.30
Promítání filmu OKRUŽNÍ LIST, farní sál
		
19.15
Společné pletení šátků, Oranžová klubovna, sraz na recepci
21.
pá
19.30
První florbal pro dospělé s dětmi, ZŠ Žernosecká
23.
ne
Misijní neděle a misijní koláč
		
9.00-18.00
Pozvání k vděčnosti od Františka Blahy k jeho šedesátinám
Podzimní nedělní oratoř, sportovně herní odpol. pro rodiny a mládež
		
15.00–18.00
24.
po		
Výročí posvěcení kostela
		
19.15
Živý růženec, hovorna u kostela
		
19.20
Večer chval se skupinou Kairos, kostel
30.			
Poslední možnost podat návrhy kandidátů do PRF
30.-4. 11. ne-pá
17.00
Dušičkové zpovídání

Listopad
Osobní a on-line přihlašování do nových spolč mládeže, D. Vachuda, dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz
Velký Úterek u Terky, kostel, farní sál, více info na sociálních sítích
1.
út
18.30
		19.30
Literární večer, Padá mi to z nebe, Angelika Pintířová, farní knihovna
2.
st
16.00
Svátost smíření dětí, kostel
5.
so		
První bodovací turnaj SHM ve florbale, Uhříněves
6.
ne
14.30
Drakiáda na Velké skále
7.
po
19.10
1. setkání rodičů dětí před 1. přijímáním, kostel
9.
st
17.30
Svatomartinský průvod CPR, okolí SC a farní sál
13.
ne
14.30-16.00
Klub přátel historie, farní sál
16.
st
19.15
Společné pletení šátků, Oranžová klubovna, sraz na recepci
19.
so		
Arcidiecézní setkání mládeže v Salesiánském centru
20.
ne		
Volby do PRF

28

Kobylístek

