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ZPRÁVY Z FARNOSTI

Milí čtenáři Kobylístku,
poprvé vás oslovuji v roli faráře. Po čtrnáctiletém požehnaném působení Josefa Brtníka není
snadné naskočit do rozjetého vlaku. Navíc nemám s vedením farnosti přímé zkušenosti. Působil jsem jako salesián ve středisku mládeže
v Brně, ve formační komunitě mladých salesiánů v Českých Budějovicích a posledních pět
let jsem sloužil tady v Kobylisích jako představený komunity a farní vikář. Neskrývám, že
mám obavy, jak to zvládnu. Mám ale tři velké
jistoty, na které chci vždycky spoléhat:
› D
 obrý Bůh, který uschopňuje ke své službě ty, které povolává
› farníci, zvláště ti, kteří aktivně slouží,
modlí se, podporují společné dílo
› salesiáni, ať už ti zemřelí, kteří zdejší dílo
budovali a určitě se za nás dál přimlouvají,
nebo především ti živí, kteří zde žijí a pracují.
Chtěl bych pokračovat v tom dobrém, co se
zde děje. Prosím vás o velikou trpělivost,
protože není možné, abych do všeho rychle
pronikl. Je zde i mnoho věcí, které běžely tak
nějak samovolně, na základě osobní domluvy
nebo zvyku. Do těch se mi bude pronikat nejobtížněji, ale spoléhám právě na vaši trpělivost, velkorysost a aktivní přístup.
Mezi nejdůležitější úkoly patří zajisté hlásání Božího slova, svátostná služba a budování společenství, které je součástí živého
společenství církve.
Na pastorační radě farnosti se v poslední
době víc hovoří o farním společenství,
o sounáležitosti s farností. Padla otázka, co
udělat pro to, aby lidé ve farním společenství
byli přijímáni, aby se zde cítili doma, aby měli
prostor ke službě. Považuji to za velmi důležité. Být mimo společenství Božího lidu zna-
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Žehnání lidem Salesiánského centra
menalo už ve starozákonní době být
vzdálen od chrámu,
od Hospodina. Žít
mimo společenství
církve je riskantní.
Bohužel často ti, co
se vzdalují od společného slavení liturgie, od společenství věřících, se často vzdalují víře i Bohu. Proto
je důležité a užitečné investovat do farního
společenství. Napadají mě dvě věci, které
podporují sounáležitost. Pojmenoval jsem to
souslovím NĚKAM PATŘIT, NĚČÍM SLOUŽIT. Myslím, že to ode mne ještě uslyšíte…
Z praktických záležitostí pracuji na tom, aby
lidé snadno našli v našem areálu „farní ordinace“, (většinou se tomu říká farní kancelář). A aby nebyla příliš často prázdná. Aby
se lidé dovolali v případě potřeby kněze. Aby
se snadno dostali k informacím, které od duchovní správy očekávají. Aby se lidé dostali
přes den do kostela. Úkolů a snů je mnoho.
A mnohé se již uskutečňují. Prosím, abyste
nebyli neteční k Procesu areál a k Projektu Salesiánského centra. Není to nic jiného než konkretizace výše uvedených přání.
Napoprvé je toho ode mne dost.
Zvu vás všechny ke společné cestě za Kristem. Zvu vás všechny ke společné cestě
s Kristem.
Všem žehnám. P. Martin Hobza, farář

TELEFONNÍ ČÍSLO FARÁŘE
(PŘÍPADNĚ JINÉHO DOSTUPNÉHO KNĚZE):

283 029 165

Ačkoli je to pevná linka, bude k dispozici i mimo
úřední hodiny, protože ji lze přesměrovat na mobil

Kobylístek

„Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání".
Srdečně zveme všechny, kdo se cítí zapojeni do služby v Salesiánském centru (pracovníky a dobrovolníky farnosti, Salesiánského střediska mládeže,
Provincie, SADBy, komunit SDB a FMA)
na společné zahájení a požehnání pro
školní rok 2016/17. Žehnání se uskuteční
ve středu 21. září v 19.19 v kostele sv. Terezičky. Program: Krátká bohoslužba žehnání
(nebude to mše svatá); informace o tom, co
se děje a co nás čeká; občerstvení a neformální posezení v podloubí.
P. František Blaha,
ředitel salesiánské komunity

Nové tváře komunit SDB a FMA

Do komunity salesiánů se zařadili od 1. 9.
2016 dva noví spolubratři. Oba mají několik společných rysů. Nejsou vlastně tak úplně noví. Oba již v Kobylisích působili. Oba
byli v minulosti provinciálem salesiánů.
Oba přicházejí od východu, podobně jako
Cyril s Metodějem. (Jeden z Ostravy a druhý
z Fryštáku). František Blaha přijal v Praze
službu ředitele komunity a službu farního
vikáře. Jan Komárek vykonává službu delegáta pro salesiánskou rodinu. Mezi jejími
členy je důvěrně oslovován „Johny“. Jestli se
o nich chcete dozvědět víc, zeptejte se jich,
oba jsou velmi komunikativní.
P. Martin Hobza

září 2016

Do naší komunity salesiánek přibyla od září
další sestra. Zdeňka Korousová pochází ze
severní Moravy z vesničky Hodoňovice nedaleko od Frýdku – Místku. Za téměř dvacet
let svého řeholního života vystřídala několik působišť. Kromě Brna, Hradce Králové
či Ostravy strávila jeden rok také ve zdejší
kobyliské farnosti (bylo to v letech 1994 –
1995). Naposledy se věnovala dětem a mladým v Salesiánském středisku dětí a mládeže v Ostravě, odkud k nám do Kobylis nyní
přichází. V naší farnosti bude pracovat jako
pastorační asistentka.
Helena Křenková

Výuka náboženství
Rozvrh výuky náboženství ve školách i farních prostorách je k dispozici na farním
webu v rubrice Život farnosti nebo na telefonním čísle do farní kanceláře. Výuka začne, až na výjimky, od 12. září. Za katechetky a katechety
Tomáš Redlich
www.terezicka.cz
283 029 141
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Důležité termíny pro děti
a rodiče
Ministrantské schůzky budou bývat každou středu od 15.45 do 16.45. Sraz všech
ministrantů u recepce Salesiánského centra. Zveme mezi nás nové kluky, co by měli
zájem se stát ministranty. Spodní věková hranice je 7 let, kdy kluci již umí číst
a psát.
V sobotu 24. září se uskuteční cyklovýlet
ministrantů. Bližší informace obdrží kluci
na schůzkách. V sobotu 15. října se všichni
milovníci florbalu mohou těšit na florbalový turnaj v Uhříněvsi. Bližší informace budou brzy na plakátcích.
V sobotu 22. října zveme všechny děti spolu s rodiči na tradiční podzimní výlet. Těšíme se s vámi všemi na viděnou.
Hokejbalová skupina mládeže a dospělých
se setkává každé pondělí od 18 do 20 hodin. Jste srdečně zváni.
P. Ladislav Banďouch

Hovory o Bibli
v pondělí 19. září po večerní mši svaté znovu zahájíme Hovory o Bibli. V minulém roce
jsme dokončili probírání textu evangelia
svatého Marka. Letos začneme číst a vykládat 1. list svatého Pavla Korinťanům. Cílem
tohoto listu není sdělení nějakých nových
obsahů víry, nýbrž interpretace důsledků
víry pro konkrétní život církevní obce a pro
řešení nejrůznějších aktuálních otázek života. Naše hovory o tomto listu budou tedy
nejen exkurzí do jedné z nejvýznamnějších
církevní obcí prvotní církve, ale i inspirací
pro náš každodenní život. Inspirací, kterou
nám nabízí sám apoštol Pavel.
Hovory o Bibli jsou otevřené všem zájemcům.
Jaroslav Schrötter
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Hovory nad katechismem

Katechumenát

Poutní slavnost sv. Terezie

Hovory nad katechismem s jáhnem Josefem
Fiřtem začínají 13. 9. a pokračují každé liché úterý od 19.20 v katechetické místnosti
Emauzy.
Tomáš Redlich

Katechumenát je příprava nepokřtěných dospělých na přijetí svátosti křtu, biřmování
a eucharistie a tím samozřejmě také ke křesťanskému způsobu života. Také se mohou přidat i ti, kteří byli jako děti pokřtěni, ale nebyli
vedeni k životu z víry v Ježíše Krista a chtěli by vstoupit s ním do vztahu i svátostným
způsobem skrze svátost smíření a eucharistii. Přihlásit se můžete osobně u faráře Martina Hobzy nebo na farním e-mailu níže. První
setkání nově přihlášených bude ve středu 5.
10. v 18.30, pokročilí katechumeni pokračují v úterních setkáních, obojí v katechetické
místnosti Jeruzalém v domě salesiánů.
P. Martin Hobza
farnost.kobylisy@sdb.cz

prožijeme společně v sobotu 1. října s tímto
programem:

Příprava k biřmování
Zájemci o přijetí svátosti biřmování, mladí i dospělí, se mohou zapisovat v sakristii.
Příprava pro mládež je dvouletá, pro dospělé roční. Začátkem října budou zájemci svolání na informační setkání.
P. Martin Hobza

Uvedení do duchovní četby
nedělních textů Písma
Lectio divina je jeden z velice osvědčených
způsobů četby Písma, který byl praktikován v prvních staletích křesťanství v klášterech. Pak upadl v zapomenutí. K životu
jej přivedl pro všechen Boží lid vynikající biblista a pozdější arcibiskup milánský
Carlo Maria Martini. Jeho kolega biskup
říká: "Díky Martinimu i každá babička
v té nejposlednější vesnici v milánské arcidiecézi denně čte a rozjímá Boží slovo a žije z něho!" My ho zčásti používáme
v malých společenstvích i v našem Uvádění do duchovní četby Písma o prvních
pátcích v měsíci. Budou pokračovat každý
první pátek v 19.20 v katechetické místnosti Emauzy. Lectio má tyto fáze: Vzývej
Ducha svatého, Čti Písmo, Rozjímej Písmo,
Modli se s Písmem, Kontempluj, Uváděj
do života. My používáme první čtyři kroky.
Zveme vás k tomuto setkávání s Kateřinou
Cveklovou. Příští se koná 7. 10.
Tomáš Redlich

Kobylístek

Příprava dětí s rodiči
na první sv. přijímání
Rodiče mají být svým dětem prvními svědky víry slovem i životem. Proto jim patří úkol
i výsada připravit své děti k prvnímu setkání s Bohem, milosrdným Otcem ve svátosti
smíření a s Ježíšem Kristem v eucharistii –
ve svatém přijímání. Podle směrnic biskupské konference pro katechezi se předpokládá
předchozí náboženská výuka ve škole nebo
ve farnosti. Učebnice třetí třídy má zaměření
k přípravě na tyto dvě svátosti. Tím je prakticky určen věk dítěte. Výjimky jsou možné po osobní domluvě s farářem. Příprava
bude mít dvě fáze. První budou setkání jednoho z rodičů s farářem, která budou jednou
za měsíc v pondělí večer. První setkání bude
7. 11. v 19.10 (místo bude upřesněno). Druhá fáze bude blízká příprava rodičů s dětmi
ve středu po bohoslužbě pro děti. Ta začne
dva měsíce před slavností prvního svatého
přijímání, které bude v neděli 7. 5. v 10.30.
P. Martin Hobza
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15.00 – misijní odpoledne v Kobylisích,
farní zahrada
18.00 – společná modlitba růžence, kostel
18.30 – slavení eucharistie, kostel
20.00 – muzikál v Salesiánském divadle.
P. Martin Hobza

Divadlo v rámci oslav
sv. Terezičky
V sobotu 1. 10. ve 20.00 srdečně zveme na autorský muzikál Sen z Piemontu
v Salesiánském divadle. Muzikál je dílem
amatérského divadelního souboru Salesiánského střediska mládeže v Brně Žabovřeskách. Příběh inspirovaný osobností
Dona Boska, do kterého přinášejí mladí
své vlastní nápady. Těšíme se na hezký
kulturní zážitek.
Vstupné dobrovolné
Veronika Semerádová

Prosba o pomoc s přípravou
občerstvení v divadle 1. 10.
Prosíme vás, kdo byste byli ochotni pomoci s přípravou občerstvení před divadelním představením o slavnosti sv. Terezičky, abyste se předem hlásili Veronice
Semerádové na její telefon: 776 750 188.
Sraz pomocníků bude v sobotu 1. 10.
v 17.15 před Salesiánským divadlem. S sebou prosím přineste pomazánky a veky.
Děkujeme vám.
Tomáš Redlich
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Misijní odpoledne v Kobylisích

Podzimní bazar opět pomůže
Srdečně vás zveme na tradiční farní akci!
Děkujeme za přátelskou atmosféru minulých bazárků a faře za podporu. Těší nás
praktický přínos bazárku a to, že se setkáváme i za účelem pomoci lidem v nouzi.
Termín: 11. a 12. 10. 2016
Příjem:
úterý 11. 10. 8.30 – 13.00 a 14.00 – 18.00
Prodej:
úterý 12. 10. 14.00 –18.00
středa 12. 10. 8.30 – 13.00 a 14.00 – 18.00
Kde: farní sál sv. Terezičky. Příjem oblečení: v úterý během dne. Prosím zkontrolujte,
že je oblečení vyprané a bez velkých vad.

a to na podporu azylového domu pro matky
s dětmi v Brandýse nad Labem.
Bližší informace: Štěpánka Syrová: 775 320
621 a Markéta Skalská: M.Skalska@seznam.cz
Uvítáme dobrovolníky ochotné pomoci s organizací příjmu a prodeje! 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 oděvech cedulky připevněte cedulky špendlíkem!
Štěpánka Syrová a Markéta Skalská

Měsíční zastavení
s Donem Boskem
budou pokračovat pravidelně každý třetí pátek v měsíci od 18.30 večerní bohoslužbou v kostele a následným programem
do 20.15. Srdečně zveme všechny sympatizanty Dona Boska, farníky, členy Salesiánské rodiny, dobrovolníky, zaměstnance salesiánských děl, dobrodince ke společnému
setkávání v duchu jeho spirituality. První
setkání se koná 16. 9., následující 21. 10.
Václav Kuchař

se koná 1. 10. od 15.00 na farní zahradě
za kostelem v den svátku sv. Terezičky z Lisieux, patronky misií. Letošní celosvětový
salesiánský misijní den se nese v duchu
hesla „Come and help us!“ (Přijď a pomoz
nám!) Chceme vám proto přiblížit práci našich dobrovolníků, kteří se vydávají
do velikých dálek pomáhat těm nejpotřebnějším. S jejich posláním se můžete blíže
seznámit nejen díky rozhovoru s bývalým
dobrovolníkem, ale i formou nejrůznějších
her, kvízů, soutěží, informačních stánků,
videí apod. Podpořit misie můžete na na-
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šem misijním jarmarku a uhasit žízeň a navodit pravou exotickou náladu vám zcela
jistě pomůže Gambiho exotická čajovna.
Program je určen pro všechny věkové kategorie. Na Misijní odpoledne navazuje
v 18.30 poutní mše svatá v kostele sv. Terezičky.
Martina Mončeková

Kobylístek

Pokud můžete, prosím pomozte nám s roznášením a tříděním věcí na bazárku. 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. Uvedeme příklad označení: Marie Nováková
označí třetí prodávanou věc za 25 Kč tímto
kódem: NOVMA/3/25. Napište si prosím seznam všech svých věcí předem! Tabulka pro
seznam bude u dětské nástěnky a na farním
webu. Dle svého rozhodnutí můžete část
peněz získaných prodejem či některé kusy
oblečení věnovat charitě. Tentokrát jsme se
rozhodli výtěžek věnovat na konkrétní účel,

září 2016

Modlitební triduum
MM 23. – 25. 9.
Znovu srdečně zveme na Modlitební triduum hnutí Modlitby matek, které se koná
ve dnech 23., 24. a 25. září. V pátek 23. 9.
po večerní bohoslužbě (odhadem v 19.15),
v sobotu 24. 9. od 9.00 a v neděli 25. 9.
po večerní bohoslužbě (odhadem v 19.15),
vždy v kostele sv. Terezie. Zveme všechny maminky, babičky, tety, prostě všechny ženy, které cítí potřebu se modlit nejen
za svoje rodiny.
Olga Lisáková ze skupinky MM Ďáblice
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Kostel je jako nový, díky vám
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Na kostele svítí kříž

Díky a fotokniha pro P. Brtníka

Až někdy půjdete kolem kostela sv. Terezičky v podvečer, v noci, nebo brzy k ránu,
přivítá vás již z dálky světlo kříže, který
září z vrcholu zvonice směrem na Kobyliské
náměstí a do areálu Salesiánského centra.
Díky za toto hezké zviditelnění našeho kostela patří dvěma odvážným „horolezcům“
Radkovi Pavelkovi a P. Martinu Hobzovi, kteří osvětlení připravili.
Tomáš Redlich

Na konci června proběhlo v naší farnosti loučení s P. Josefem Brtníkem, který byl
od 1. 9. 2016 ustanoven farářem ve Fryštáku na Moravě. Z reakcí P. Jožky i účastníků
bylo cítit, že jsme prožili, a nejen v červnu,
v jeho blízkosti hezký a požehnaný čas a že
pro nás byl P. Josef opravdu otcem a pastýřem. Mnozí z vás jste mu přinesli do jeho
památníku fotografie a vzkazy a další poskytli fotografie z různých událostí života

vašeho i farního spojené s otcem Josefem,
z nichž paní Hana Müllerová vytvořila pro
P. Brtníka krásnou fotoknihu, děkujeme
jí za to velice. Kniha je v kopii k dispozici
k prohlédnutí také ve farní kanceláři. Děkujeme všem, kdo jste na červnové setkání přišli, zvláště pak všem, kdo se podíleli
na jeho přípravách a organizaci.

Tomáš Redlich

Milí farníci, jistě jste si mnozí všimli, že během prázdnin dostal kostel sv. Terezičky
nový vnitřní bílý šat a nedávno také čerstvě
vymalovanou zadní stěnu. Bylo milé vidět,
s jakým nasazením, ochotou a radostí jste se
mnozí z vás v létě osobně zapojili do potřebných prací při náročném vyklízení i uklízení
kostela, které bylo vskutku důkladné. Poděkování patří všem přibližně 60 lidem i vám,
kdo jste svou pomoc nabídli. A velké poděkování patří také vám, kteří chodíte uklízet
náš kostel pravidelně a připravujete tak
všem stálé a hezké místo k setkávání s Bohem i druhými lidmi, děkujeme.
Tomáš Redlich
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Kobylístek
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Mamky sobě

Volejbalový turnaj

Srdečně zveme maminky s malými dětmi
v tomto školním roce na dopolední setkávání první čtvrtky v měsíci.
Scházíme se v katechetické místnosti Emauzy, v přilehlé dětské místnosti si
můžou děti pohrát. Od 9.15 parkujeme kočárky v průjezdu kostela, v 9.30 začínáme
s dvou hodinovým programem.
První podzimní setkání proběhne 6. října.
Tématem k diskusi bude papež František.
Dokáže nás maminky oslovit? Jsou pro nás
jeho myšlenky inspirativní? Povídáme si
o něm s našimi dětmi? Vnímáme jej jako
někoho vzdáleného nebo blízkého? Či snad
konkrétně ovlivňuje náš život?
Nové maminky, nebojte se přijít. Těšíme se
na vás!
Pavla Redlichová
a Lucie Muchová

Dne 17. 9. se na hřišti oratoře uskuteční volejbalový turnaj SDB. Hrát se bude dle pravidel
"šestkového" volejbalu s tím, že na hřišti by
měla být při hře alespoň jedna hráčka. Skromné občerstvení bude na místě k dispozici.
Přihlášky je možné zaslat e-mailem do 14. 9.
na adresy níže. Registrační poplatek: 100 Kč/
tým. Začátek v 9.00, konec cca v 16.00.
Libor Čapla a Michal Svoboda
liborcapla@seznam.cz
svobodamsdb@seznam.cz

Klub seniorů zve
11. 9.	Posezení a povídání si nad kronikou
25. 9.	Tančící dům
- výstava Retro 70. – 80. léta
9. 10.	Zoologická zahrada – jízda vláčkem
Čas a místo srazu bude oznámeno včas, sledujte prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.
Eva Kuchařová,
Anežka Radinová

Živý růženec
Setkání společenství živého růžence bude
v pondělí 26. 9. po večerní bohoslužbě.
Na všechny se těší
Ludmila Růžičková
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Hledáme varhanické posily
Tým varhaníků se potýká s dlouhodobějšími problémy, které pramení zejména z nedostatku lidí. Není nás úplně málo, ale každý
má i jiné povinnosti, starosti i radosti, jejichž
časový průnik vrcholí právě v těch obdobích
roku, kdy je varhanních služeb nejvíce (i proto, že rytmici si dají volno) – jsou to Vánoce,
Velikonoce a letní prázdniny. Uvítali bychom,
kdyby se přihlásil ještě někdo, kdo by pomohl (tedy nejen nám, ale potažmo celé farnosti).
Co požadujeme (resp. my nepožadujeme, ale
co je třeba): Samozřejmě v prvé řadě schopnost hrát na varhany – náš elektronický
nástroj umožňuje i obstojné hraní bez pedálu, takže je to zvládnutelné i pro ty, kteří by s pedálem měli problém; dále je potřeba alespoň trochu umět zpívat – zpíváme
sice ke chvále Pána, ale musí to být akceptovatelné i pro ostatní, nezbytná je též alespoň základní znalost struktury mše svaté. Obracím se i na členy rytmických skupin,
na vás, co si do žaltářů píšete akordické značky – pojďte to zkusit na varhany!
Co nabízíme – ušlechtilou službu Pánu Bohu
a celé farnosti! Případné zájemce prosím o přihlášení osobně, nebo na e-mail. Za tým varhaníků
Zbyněk Müller, zbmuller@gmail.com

Kobylístek
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NOVÝ PASTORAČNÍ ROK

NOVÝ PASTORAČNÍ ROK

Naše kobyliská farnost
Nový pastorační rok. Nový farář. Stále stejná farnost, stejní farníci: mládež
i senioři, děti a rodiny, aktivní i ostýchaví, tahouni i hledající. Farnost jako
společenství lidí velmi různých a odlišných, farnost se svými dary i nedostatky,
se svou přítomností i minulostí; farnost, kde víra klíčí i roste, kde prochází
krizí i zraje. Kde se rodí společenství, vznikají manželství i kamarádství. Kde
se lidé učí žít ve společenství víry, kde nalézají duchovní domov.
Předchozí pastorační roky jsme se věnovali
církvi – čím je sama o sobě (Lumen gentium)
a čím je pro tento svět (Gaudium et spes),
k čemuž jsme využili padesáté výročí zakončení druhého vatikánského koncilu. I nadále se chceme věnovat církvi a jako záminku
použít několik výročí.
Tři výročí
Z podnětů pastorační rady farnosti chceme
nyní zaostřit na církev v její základní existenční buňce – na farnost. A přirozeně konkrétně na naši farnost sv. Terezičky. V nastávajícím období nás čekají hned tři významná
výročí: připomeneme si 70 let od zřízení
naší farnosti a 80 let od posvěcení našeho
(původního) kostela. Třetím výročím je 90
let od příchodu salesiánů do naší země, což
není ryze farní jubileum, ale pro naši salesiánskou farnost je událostí klíčovou.
Uvedená výročí chceme využít nikoli k jednorázovým vzpomínkovým oslavám, ale
k dlouhodobějšímu procesu zamyšlení se
nad naší farností, k uvědomění si vděčnosti
za naši kobyliskou farnost, za naše salesiány. Uvítali bychom, aby zmíněná výročí byla
podnětem k díkůvzdání (tj. eucharistii, pokud bychom měli užít liturgického žargonu),
k odpuštění i pro reflexi o poslání a identitě
naší farnosti.
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Historie farnosti
Rádi bychom vzpomněli na ty, kteří zde u Terezičky odvedli kus práce (a že jich za ta léta
bylo a – díky Bohu – stále je) a kteří svým
dílem přispěli k tomu, že naše farnost je taková, jaká je. Nemáme pochopitelně na mysli pouze kněze a salesiány, ale opravdu
všechny, kdo jakkoliv přiložili ruku k dílu:
iniciátory či tahouny různých společenství,
animátory mládežnických skupin, muzikanty, uklízečky, skautské vedoucí, ministranty,
akolyty, lektory, katechety, varhaníky, nespočetné brigádníky… Chtěli bychom pomoci nahlédnout do poválečného počátku
farnosti, do jejích dob totalitních i normalizačních, stejně jako do polistopadového
rozkvětu. Domníváme se, že vhodnou cestou
k tomuto ohlédnutí se do vzdálenější i bližší
minulosti může být proces vzniku brožurky,
mapující farní historii. Chtěli bychom využít
vzpomínek pamětníků a všech, kteří v kobyliské farnosti nalezli svůj domov. Snad jen
Bůh ví, kolik se v naší farnosti narodilo lidí
pro víru, kolik konverzí a osobních setkání
s Bohem se zde událo, kolik ztrát a nálezů
víry, kolik povolání a manželství zde vyklíčilo, kolik lidí odešlo do Božího království
skrze naši farnost.
Nejde nám o to „něco“ k výročí vyprodukovat; spíše bychom si přáli, aby nás spojoval
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onen proces spolupráce na vzniku vzpomínkové publikace. Současně však předpokládáme, že nepůjde o jedinou činnost, formy
poznávání našich farních kořenů budou
rozmanité a řada podnětů přijde v průběhu
času od vás farníků.
Věříme, že nepůjde jen o faktografické nahlédnutí do dějin farnosti, ale o hlubší,
duchovní smysl: abychom mohli hlouběji
pocítit a prožít vděčnost za svoji farnost,
uvědomit si její nesamozřejmost a všechna
dobra (milosti, řekl by teolog), která skrze ni
Bůh v Kobylisích distribuoval.
Chtěli bychom spolufarníkům pomoci uvědomit si, co pro každého osobně naše farnost znamená. A kromě ohlédnutí se za minulostí a vyjádření vděčnosti bychom rádi
vytvořili prostor i pro vzájemné smíření: je
mnoho věcí, které si zaslouží poděkování,
a řada těch, které potřebují odpuštění.
Farnost dnes
Nechceme se zastavit jen u pohledu do minulosti. Vděčnost za minulost, za dary, kterých se nám skrze farnost dostalo, není
cílem sama o sobě; považujeme ji spíše
za východisko pro současný život farnosti.
Aby byla motivem pro naši službu druhým,
pro naše misijní poslání.
Vloni jsme se tázali, co je církev pro tento
svět a čím je pro mne. Nyní budeme mít příležitost zamyslet se, čím je farnost pro mne,
pro moje děti, pro moji rodinu. Co mi farnost
poskytuje, co v ní nalézám i co v ní postrádám? A také čím jsem já pro svoji farnost.
Zkusme parafrázovat slova J. F. Kennedyho:
Neptej se, co může farnost udělat pro tebe, ale
co ty můžeš udělat pro svou farnost.
Chtěli bychom nahlédnout ke kořenům naší
farnosti a rozhlédnout se po její současné
podobě, po jejích rozmanitých aktivitách
a společenstvích a umožnit všem, kdo o to
stojí, být součástí nějakého společenství,
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otevřít možnosti sdílení se každému. Obrazně řečeno – nechtěli bychom nikoho nechat
stát u dveří, ale rádi bychom všechny pozvali
až do naší farní jídelny či kuchyně a nabídli
(si vzájemně) lidské i duchovní pohostinství.
Naše farní společenství je přístřeším duše:
nejsme duchovní bezdomovci či emigranti – máme zde svůj domov, někam patříme,
někdo nás má rád, někdo nás potřebuje. Psychologická potřeba domova má odpovídající rovinu i v duchovním životě: kdo nezažil
či neměl domov, je výrazně ochuzen, jeho
osobnost je tím narušena. Farnost není elitním společenstvím (zbožných, aktivních, vyvolených), ani sociálním klubem (duchovně
zraněných, neaktivních, nespolečenských,
nejistých, zkostnatělých, neuvědomělých).
Farnost je prostorem soužití všech – a právě rozmanitost jejích členů je jejím charismatem: vonící čistým lidstvím i páchnoucí
člověčinou, místem lásky i zloby, zranění
i odpuštění, místem růstu i hledání, místem
nalézání i zklamání, a (často doslova) místem rození i umírání.
Je místem, kde se setkávám se svým Stvořitelem i Vykupitelem. Nejen v Božím slově
a chlebě, nejen ve svátostech, ale též Kristově těle, církvi: i farní společenství je svátostí,
tj. znamením Boží milosti a Kristovy spásonosné lásky k nám, jeho lidu.
Pozvánka na cestu s farností
Tento text nemá být úvodem do teologie
farnosti, ale pozváním na cestu k hlubšímu
porozumění naší domovské farnosti, k vděčnosti za ni. K vděčnosti za všechny služby
a dary, které mi poskytla, a k zamyšlení,
čím mohu já přispět farnosti. Na tuto dobro-družnou cestu „kobyliských dějin spásy“,
v nichž se Bůh projevuje a vede si svůj lid
(a svou farnost) k sobě, vás srdečně zve
Pastorační rada farnosti
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Já a moje farnost
Motto: „Někam patřit a něčím sloužit“.
Milí spolufarníci, letos v prosinci uplyne
70 let od založení farnosti a příští rok v říjnu 80 let od posvěcení kostela. Tato výročí si připomeneme různými akcemi. Jednou
z možností, jak „oslavit narozeniny“ naší farnosti, je nová rubrika v Kobylístku, kterou
jsme pracovně nazvali „Já a moje farnost“.
Vídáme se na bohoslužbách, míjíme se
ve dveřích kostela, potkáváme se na farních
akcích. Ale známe se?
Cílem nové rubriky je představit sebe, rodinu nebo farní společenství ostatním, napsat,
jaký máme vztah k farnosti, co pro nás znamená, co jí dáváme a co od ní přijímáme. Obracíme se proto na Vás s prosbou: Napište
nám prosím pár vět o sobě, své rodině, svém
společenství a postoji k farnosti. Pro inspiraci Vám nabízíme pár otázek, kterými se
můžete i nemusíte řídit. Co se týče rozsahu,
opravdu stačí několik vět, maximálně 1 strana Kobylístku (to je zhruba do 500 slov).
Prosíme také o dodání fotografie Vás, Vaší
rodiny nebo společenství, kterého jste součástí (aby mohla být fotografie použitelná k tisku v Kobylístku, je potřeba ji dodat

v kvalitním rozlišení, tak, jak ji stáhnete
z fotoaparátu, nijak upravenou nebo zmenšenou).
Otázky jako „vodítko“:
» Kdo jsem (jak se jmenuju, odkud pocházím, případně profese, koníčky, mám,
nebo nemám rodinu?)
» 
Proč chodím do kobyliské farnosti (žiju
v ní, dojíždím – odkud?, proč zrovna kobyliská farnost? Jaká je moje historie
v této farnosti?)
» Je v něčem naše farnost jiná než ostatní,
které jsem kdy poznal/a? (případně slyšel/a?)
» 
Jsem součástí nějaké farní skupiny –
jaké? (přátelé, společenství)
» 
Co dávám farnosti? Podílím se v rámci
farnosti na nějaké službě?
» Co mi farnost dává? Kterou službu přijímám od druhých ve farnosti?
Za Vaše odpovědi a Vaše slova moc děkujeme. Texty a fotografie posílejte na: farnost.
kobylisy@sdb.cz - v předmětu uveďte „Já
a moje farnost“.
Na Vaše reakce se těší za redakci Kobylístku
Lea Matušková

Lea Matušková
Dobrý den, celým jménem, včetně toho, které
jsem získala při křtu, se jmenuji Leona Anežka Česká Matušková Heczková. Což zní dosti
komicky, a proto většinou používám zkrácenou formu: Lea Matušková.
Součástí kobyliské farnosti jsem od Velikonoc 2011, kdy jsem tady byla pokřtěna. Možná si někteří z vás matně vzpomenou – byla
jsem tehdy v dost pokročilém stadiu těhotenství, asi měsíc a půl před porodem. Tedy nepřehlédnutelná. Dnes už jsem, doufám, vcel-
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ku přehlédnutelná nenápadná osoba. Tak se
můžu alespoň touto formou představit.
A proč se vlastně představovat? Nápad znovu zařadit do Kobylístku rubriku, v níž by se
jednotliví farníci, případně rodiny či skupiny
přátel představili svým spolufarníkům, padl
na červnovém setkání redaktorů Kobylístku. Obdobná rubrika už v minulosti existovala, několik odvážlivců se představilo. Rubrika byla tehdy u čtenářů oblíbená, leč brzy
skončila na malé ochotě dalších farníků „jít

Kobylístek

Křtiny dcery Lindy v roce 2013

s kůží na trh“. Někdo měl pocit, že není dostatečně zajímavý, jiný, že neumí psát, další
na to neměl čas. Ať tak či onak, rubrika záhy
skončila. Ale my jsme to nevzdali a původní
myšlenku Marušky Muchové jsme oprášili
a znovu Vám ji předkládáme.
Řekli jsme si, že když už chceme po ostatních, aby se představovali, není od věci začít u sebe. Pomyslnou rukavici jsem tedy
zvedla jako první já.
Na chodu Kobylístku se podílím spíše pasivně, párkrát jsem do něj něco málo napsala.
Už více než druhým rokem se ale podílím
na obsahové správě farního webu. Pomáhala jsem při překlápění a aktualizaci textů ze starého na nový web, nyní na stránky
vkládám „aktuální“ příspěvky. Tedy tak aktuální, jak to čas dovolí. Většinou vybírám
zajímavé texty z Kobylístku a dávám jim
webovou podobu.
Kdybych tedy měla odpovědět na otázku,
čím přispívám k životu farnosti, tak to bude
právě web a částečně Kobylístek.
Co mi naopak farnost dává a co od ní čerpám? Určitě pocit sounáležitosti, pocit, že
„někam patřím“. Což je pro mě důležité o to
víc, že nepocházím z Prahy, nemám tady ani
v blízkém okolí žádné kořeny. Už jedenáctý
rok se je pokouším v Praze zasadit a posledních pár let se mi to daří zejména díky ro-
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dině, kterou jsme tady s manželem Vláďou
založili a pak právě díky kobyliské farnosti,
která nás přijala.
Původně pocházím z moravského Holešova.
Městečka na rozhraní Hané a Valašska, které leží jen kousíček od Fryštáku, kam nyní
zamířil pro naši rodinu tak drahý otec Jožka – který křtil nejen mě, ale i obě naše děti.
Manžel Vláďa pochází z Ostravy.
A kdo jsem? Především maminka dvou dětí
– syn Petr má 5 let, dcera Linda 3,5 roku.
Před mateřskou jsem působila jako zpravodajka České tiskové kanceláře, teď externě
spolupracuji s Českým rozhlasem.
Jinou farnost jsem zblízka nikdy nepoznala, takže nemůžu srovnávat. V Kobylisích se
nám moc líbí.
Věřím, že se nová rubrika „chytí“ a těším
se na Vaše texty. Napište, jaký máte vztah
k farnosti, co se Vám na ní líbí (i nelíbí), jak
se podílíte na jejím životě nebo co od ní čerpáte. Můžete připsat i pár slov o sobě, případně o své rodině nebo společenství, které navštěvujete – ale nemusíte – nejde o to
„psát o sobě“, jako spíše „o svém vztahu
k farnosti“ a „pro farnost“. Za redakci Kobylístku moc děkuji.
Lea Matušková.

Péťa a Linda letos v červenci na sv. Hostýně
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MLÁDEŽ

MLÁDEŽ

Olympijské hry v Provodově

Vrcholem olympijských her byl závěrečný maraton, který v celé jeho délce 42 kilometrů a 195 metrů uběhla maxistrantská
skupina sportovců za krásný čas 3:18:38.
Olympijské hry byly zakončeny předáním
diplomů a medailí a pečeným kuřetem. Cestu domů jsme si ještě zpestřili zastávkou

ve Zlíně na časných slibech salesiánských
noviců, kterou jsme uzavřeli celou naši chaloupku.

Za maxistranty
Lukáš Gregora

Úterky u Terky
Po prázdninové odmlce ožívají pravidelné
pastorační aktivity včetně Úterků u Terky.
Jak většina z vás ví, mluvíme o úterním setkávání mládeže v našem kostele svaté Terezičky. Jedná se o společné slavení mše svaté
v 18.30 s následným programem. Letos chceme dát větší důraz právě na slavení eucharistie, budeme se snažit co nejvíc zapojit mladé
hudbou, jejich zvaním k liturgické službě, přizpůsobíme jim promluvy i způsob slavení. Po
mši svaté se buď sejdeme všichni na nějaké
přednášce a besedě (velký úterek), na modlitbě chval, anebo ve skupinkách k diskusi,

B

ěhem prázdnin se skupinka nadaných
maxistrantských sportovců vypravila
na olympiádu do Provodova, konkurující té
v Riu. Tři družstva, zastupující tři zúčastněné země (Vatikán, Žaludoatlantida a Maxistrantská demokratická republika), zahájila
letošní sezonu v Březnici; každý olympionik zde měl možnost poprvé otestovat své
síly. Druhý den, po ošetření prvních zranění z ranní rozcvičky, se všichni sportovci
vypravili na Olymp, aby za nejrůznější dary
získali od boha Helia pomůcky pro zapálení olympijského ohně. Bohové nám přáli,
slunce pořádně pražilo, a tak se oheň podařilo úspěšně zapálit, pak už byla olympijská
pochodeň s největší opatrností nesena až
do olympijského města Provodov.
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Slavnostní zahájení letošního ročníku proběhlo za zvuku olympijské hymny a záře
ohňostroje, každé družstvo si vyrobilo vlajku reprezentující svoji zemi a soutěžní disciplíny tedy mohly začít. Výběrem disciplín
jsme se snažili co nejvíce přiblížit ke konkurenčním hrám v Riu, soutěžilo se tedy v atletických sportech (běh na 100 i 200 metrů,
hod oštěpem či skok do dálky). Nesměl chybět ani moderní pětiboj, jehož modernost
byla podložena zcela novým uchopením jednotlivých disciplín (přespolní běh s brčkem
v puse, střelba peckou či vytvoření nejoriginálnějšího koňského spřežení). Aby provodovské hry nezaostávaly za těmi v Riu, byl
na jejich program zařazen i speciální lesní
golf v prudkém svahu.

Kobylístek

k modlitbě, či „jen“ k přátelskému rozhovoru. Všechny potřebné informace se dozvíte
při prvním úterku 20. září v 18.30. Tam také
budete moci ovlivnit témata velkých úterků.
Úterky můžete najít i na stránkách facebook.
com/uterky, kde se dozvíte aktuální informace. Na závěr bychom vás všechny rádi poprosili o modlitbu nejen za tato setkání, ale i za
staré i nové členy přípravného týmu. Díky
a na viděnou v úterý! (po celý rok)
P. Martin Hobza
a Dominik Vachuda

Kurzy Alfa pro mládež
Má vůbec dnes ještě smysl v něco věřit?
Tuto otázku by si měl položit každý křesťan, tuto otázku si (snad) položí alespoň jednou za život každý člověk. Aby byl dán prostor pro snahu nalézt odpověď, pořádají se
v naší farnosti kurzy Alfa pro středoškoláky
i vysokoškoláky. Je to cyklus deseti diskusních večerů s jídlem, s hrami a s krátkými
uvedeními do tématu, která mají postupně účastníkům i organizátorům ukazovat
a odkrývat tajemství křesťanské víry. Jsou
zde vítáni všichni (tj. jak účastníci, tak jejich doprovod) a nezáleží na tom, jestli se
řadí do kolonky „ateista“, „věřící“ nebo „nevěřící“, „pokřtěný“ či „nepokřtěný“. Důležitá je ochota naslouchat, přijmout cizí názor
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a případně se rozdělit i o svůj pohled na věc.
Rádi bychom Vás alespoň takto požádali
o modlitbu, ale také o zvaní svých blízkých
a známých, kteří si tyto existenciální otázky pokládají a hledají na ně odpověď. Poprvé se sejdeme 10. října v 19.00 ve farním
sále. Můžete se přihlašovat na alfaml@sdb.
cz či na číslo 776 338 607 u Filipa Vodrážky. Více informací se také dozvíte na stránkách facebook.com/AlfaKobylisy. A na závěr
každý sám sobě může položit otázku, která
bude v centru pozornosti během úvodního
večera: Má smysl dnes ještě v něco věřit?
Za přípravný tým Alfy pro mládež
Dominik Vachuda
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sudé pondělky		
liché úterky		
každý čtvrtek		
1. čt v měsíci		
2. čt v měsíci		
1. čt v měsíci		
každý pátek		
1. pá v měsíci		
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10. 9.
so
12. 9.
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17. 9.
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so
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so
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5. 10.
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16. 10.
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24. 10.
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4.-6. 11
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6. 11.
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12. 11.
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26. 11.
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3. 12.
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ne
16.- 17. 12. pá-so
pá-ne
19. 12.
po
20.- 23. 12. út-pá
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Hovory o Bibli s jáhnem Jaroslavem Schrötterem, 19.15, místnost Emauzy
Hovory nad katechismem s jáhnem Josefem Fiřtem, 19.20, místnost Emauzy
Eucharistická adorace, 19.00 – 19.30, kostel
Adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu, 19.00-19.30, kostel
Adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu, 19.00-19.30, kostel
Eucharistická adorace noční, 19.30 – 22.00, kostel
Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc, 18.00, kostel
Adorace, příležitost ke svátosti smíření, 17.00, při večerní bohoslužbě přijímání pod obojí
Uvedení do duchovní četby nedělních textů Písma, skupinky, 19.20 – 20.30, místnost Emauzy
Měsíční zastavení s Donem Boskem, 18.30 – 20.15, bohoslužba, následný program, kostel
Mše svatá s texty z následující neděle, 18.30, kostel
Svátost smíření pro děti, 16.00, kostel
První bohoslužba pro děti, žehnání aktovek, 17.00, kostel
Salesiánské rožnění, 14.00, farní sál, terasa, podloubí
Začíná výuka náboženství ve školách a farních prostorách, až na výjimky
První ministrantská schůzka, 15.45 u recepce Salesiánského centra (zveme nové kluky)
Volejbalový turnaj, celý den
Začátek kroužků v Salesiánském středisku mládeže
První úterek pro mladé, 18.30, kostel
Žehnání lidem Salesiánského centra, 19.19, kostel
Ministranti, cyklovýlet
Národní pouť ke sv. Václavovi, Stará Boleslav
Misijní odpoledne v Kobylisích se SADBOU, 15.00, farní zahrada
Slavnost sv. Terezičky, 18.30, program mládeže z Brna v Sal. divadle Sen z Piemontu, 20.00
Zahájení nového pastoračního roku na všech bohoslužbách
První setkání nových katechumenů, 18.30, místnost Jeruzalém
Úvodní setkání Alfy pro mládež, 19.00, farní sál
Podzimní bazar, 8.30 – 13.00, 14.00 – 18.00, farní sál, vstup zahradou
Florbalový turnaj o pohár uhříněvského starosty
Misijní neděle, sbírka pro misie, misijní koláč, kostel
Výlet pro děti a rodiče
Výročí posvěcení kostela, 24. 10. 1937 původní kaple, 23. 10. 2000 přestavby kostela
Setkání ministrantů od 12 let v Sebranicích
Svátost smíření pro děti, 16.00, kostel
Votvírák, úvodní víkend Úterků
Drakiáda rodin s dětmi
Setkání rodičů dětí k přípravě na 1. svaté přijímání, měsíčně, 19.10, místo upřesníme
Arcidiecézní setkání ministrantů
První bodovací turnaj SHM Uhříněves
Tvoření adventních věnců, 9.00 – 12.00, farní sál, žehnání věnců, 18.30, kostel
Přijetí do katechumenátu, katedrála
Celodenní eucharistická adorace, od 7.00, kostel
Duchovní obnova farnosti včetně rodin, 9.30 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel
Výročí 70 let zřízení farnosti (1. 12. 1946)
Svatý Mikuláš na dětské, 17.00
Druhý bodovací turnaj ve florbalu, Uhříněves
Adventní trhy, dopoledne v průjezdu kostela
Adventní duchovní obnova ministrantů
Adventní duchovní obnova maxistrantů
Svátost smíření se společným úvodem, více zpovědníků, 17.00, kostel
Svátost míření, více zpovědníků, 17.00, kostel
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21. 6.
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22. - 29. 7.
so-so
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Ministrantské řádění
Vigilie Narození Páně, 16.00 a 22.00
Slavnost Narození Páně, 7.30, 9.00, 10.30, 18.30
Svátek sv. Štěpána, bohoslužby jako v neděli
Svátek Svaté Rodiny, obnova manželských slibů, 6.30, 18.30, kostel
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok, 16.00, kostel
Špačkův Rodinný koncert, 19.00, Salesiánské divadlo
Jak prakticky žít křesťanství?, úvod kurzu Alfa pro farníky, 19.00, farní sál
Setkání křesťanů v rámci Týdne modliteb za jednotu, 19.15, kostel a farní sál
Florbalový turnaj v Uhříněvsi
Farní ples, kulturní dům Ládví, 19.30
Slavnost sv. Jana Boska, 18.30, kostel, akademie v divadle, 20.00
Ministrantský florbalový turnaj Dona Boska, Lubná u Litomyšle
Celodenní eucharistická adorace, od 7.00, kostel
Světový den nemocných, udílení svátosti nemocných, 18.30, kostel, pak posezení, farní sál
Dětský karneval, 14.00, prostory Salesiánského střediska mládeže
Popeleční středa, vstup do doby postní, svátost smíření dětí 16.00, kostel
Zařazení katechumenů mezi čekatele křtu
Duchovní obnova farnosti včetně rodin, 9.30 – 16.00, farní sál, kuchyňka, kostel
Setkání dětí a rodičů k přípravě na 1. svaté přijímání, týdně, 17.50, kostel
Duchovní obnova Salesiánské rodiny, kostel, farní prostory
Postní duchovní obnova ministrantů (a maxistrantů)
Svátost smíření, více zpovědníků, 17.00, kostel
Arcidiecézní setkání mládeže s biskupem, Salesiánské centrum
Svátost smíření pro děti, 16.00, kostel
Missa chrismatis s účastí ministrantů, katedrála
Zelený čtvrtek, celonoční bdění v Getsemanech, 20.00 – 08.00, boční kaple
Velký pátek, Bílá sobota, ranní chvály a modlitba četby, 8.00, kostel
Křížová cesta dětí, dopoledne, Velkopáteční obřady, 15.00, kostel
Bezprostřední příprava čekatelů křtu k přijetí svátostí, 8.30, kostel
Modlitba u Božího hrobu 12.00 – 20.00, boční kaple, dopoledne v kostele nácviky ministrantů
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně, 21.00, kostel
Florbalový turnaj v Uhříněvsi
Svátost smíření pro děti a rodiče před 1. svatým přijímáním, 16.00, kostel
Slavnost 1. svatého přijímání, 10.30, kostel
Den matek
Výlet Salesiánského centra, 9.00 – 17.00, autobusem
Ministrantská pouť, Svatá Hora
Jarní výlet dětí s rodiči
Novéna k Duchu svatému, po večerní bohoslužbě, kostel
Den Salesiánského centra, Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů, celý areál
Vigilie ke Slavnosti seslání Ducha Svatého, 21.00, kostel
Udílení svátosti biřmování, biskup Karel Herbst, 10.30, kostel
Noc kostelů
Pouť mužů na Svatou Horu, POMUŽNA 2017
Slavnost Těla a Krve Páně, adorace 19.30 – 22.00, kostel
Vyslání dobrovolníků do misií, 10.30, kostel
Jarní víkend maxistrantů
Svátost smíření dětí, 16.00, poslední bohoslužba pro děti, 17.00, táborák
Ministrantská chaloupka
Maxistrantská letní chaloupka
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Tady chodilo vždycky
hodně lidí

loupku, což pro nás bylo dostupné. Neměli
jsme moc peněz, když manžel už nepracoval na ministerstvu, protože odmítl vstoupit do strany a já jsem byla s dětmi doma.
Manžel byl filolog, uměl francouzsky, italsky, španělsky a studoval i další jazyky. Zemřel v roce 1995.

V roce 2016 slaví naše farnost 70 let od svého ustanovení a v roce 2017 potom
80 let od posvěcení tehdejší kaple sv. Terezie z Lisieux. Vzpomeňme historii
naší farnosti, kdy někteří z nás ještě nebyli ani na světě. Třeba v rozhovoru
s Anežkou Radinovou.

Byli tu i tehdy přítomni salesiáni?
Salesiáni tu byli přítomni v P. Jendovi. Až
postupně jsme poznávali, že je to tady salesiánské dílo a že tu salesiáni byli. To jsme
zpočátku nevěděli.
Které prostory mohla farnost před návratem salesiánů využívat?
Nevyužívaly se žádné prostory. Scházeli
jsme se po rodinách. Bylo pár rodin, které
to umožňovaly, a setkání u nich se střída-

la. Po roce jsme také byli požádáni, zda by
setkání mohlo být u nás. Manžel se trochu
bál. Musely to být rodiny, ve kterých bylo
více dětí. Sešlo se jich třeba deset až patnáct a bylo by nápadné, kdyby to byla rodina jen třeba s jedním dítětem. Přicházeli
po dvou nebo po jednom, ne ve skupinách.
Také se občas scházeli na Čimické u P. Jendy. Po revoluci bylo jediné zázemí pro salesiány právě na Čimické.
K čemu byly využívány prostory, které
jsou od r. 1991 navráceny salesiánům?
Divadlo bylo využíváno jako divadlo,
Klicperovo divadlo, a ve zbytku prostor
byla škola pro děti s vadami řeči. Po navrácení budovy salesiánům se škola přestěhovala do Bohnic a stále nese jméno Dona
Boska.

Jak ses dostala do Kobylis?
Pocházím z Hradce Králové a manžel
v roce 1962 získal umístěnku na Ministerstvo zahraničí s bytem na Žižkově. Přestěhovali jsme se tedy do Prahy. Na Žižkově
jsme chodili ke sv. Prokopu, ke sv. Anně
a nakonec ke sv. Vojtěchu na Balkáně. To
už jsme měli tři děti, Cyrila, Jana a Ludmilu. Manžel chtěl pro děti jména českých
patronů. Později, v roce 1972, když už nám
na Žižkově bylo ve dvoupokojovém bytě
těsno, jsme dostali byt v sídlišti Ďáblice.
Terezičku jsme neznali, proto jsme chodili
na Prosek. Pro děti to tam ale nebylo přívětivé a někdo nám doporučil, abychom
zašli k Terezičce. Přišli jsme tehdy v neděli
do zahrady a P. Duchek řekl našim dvěma
klukům, aby šli ministrovat. To oni uměli, protože ministrovali už u sv. Vojtěcha.
Záhy kluky pozvali do skupinky starších
dětí, Bouzkovců. To byl hlavně sbor, který
vedl pan Bouzek, P. Jenda Vývoda a Zuzka (Alžběta Nováková). Scházeli se každé
dva týdny. V létě jezdili na týden na cha-
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Co všechno ve farnosti probíhalo? Přípravy dospělých na křty, nedělní agapé, výuka náboženství, ministrantské
schůzky nebo další dnes pro nás samozřejmé aktivity?
Nebylo nic. Agapé začalo ještě při starém
kostele, ale až po revoluci, ve farním sále
nahoře nad kostelem. Probíhala výuka náboženství U Školské zahrady a P. Duchek
stále četl dětem Káju Maříka. My jsme děti
sveřepě na náboženství zapisovali. Přihlášky jsme posílali raději poštou, protože když
jsme je jednou nesli osobně, byli jsme přemlouváni, abychom od toho ustoupili. Můj
muž byl v tomto velmi zásadový a říkal:
„Když o výuku náboženství neprojeví nikdo
zájem, tak ho zruší“. Ministrantské schůzky, jak je známe dnes, se nekonaly. Ale
kluci z té party ministrovali a vedl je spolu s P. Jendou Tomáš Kašpar, Bivoj. Ten byl
pro naše kluky velkým vzorem, přestože byl
vlastně jen o něco málo starším kamarádem. V souvislosti s ministranty bych také
ráda vzpomenula dřívějšího pana kostelníka, pana Bachůrka, který byl ke klukům
vždy velmi laskavý.
Bylo těžké se v minulém režimu veřejně
přiznat k víře v Boha?
Já jsem byla zaměstnaná ve škole v Chabařovické ulici a všichni o mně věděli, že chodím do kostela. Dělala jsem tam vychovatelku, to nikdo moc dělat nechtěl. Nakonec
jsem měla dojem, že když se člověk přestane bát, tak mu dají pokoj. Naše děti se dostaly na střední i vysoké školy. Už to nebyla tak krutá doba, jako třeba padesátá léta,
která jsem zažila já se svými rodiči. Děti
díky mně měly dělnický původ. Do školy
jsem se kvůli svým rodičům nedostala, protože chodili do kostela a stále na tom lpěli.
Sice jsem byla přijata, přišlo mi rozhodnutí o přijetí, ale potom zase přišel dopis, že
přijata nejsem. Nemohla jsem tedy už ani
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nastoupit do učení. Takoví jsme v naší třídě byli čtyři. Nakonec jsem se za půl roku
vyučila přadlenou na dopřádacích strojích
a mohla jsem hned pracovat. V práci jsem si
potom dodělala večerní školu pro pracující
při jedenáctiletce s maturitou. Později jsem
ještě dálkově vystudovala obor vychovatelství na pedagogické škole.
Došlo po revoluci ke znatelnému rozvoji farnosti? Začalo třeba chodit víc
lidí?
Tady chodilo vždycky hodně lidí. Kostel
byl vždy plný a o Velikonocích jsme stáli
na špičkách. P. Duchek byl s P. Jendou Vývodou téměř stejně starý, P. Jenda je asi jen o 2
měsíce mladší. Někdo chodil na půl osmou,
někdo na devátou a potom jsme se na cestě
z a do kostela potkávali. Nejezdilo se tramvají a metro nebylo a ptali jsme se sebe navzájem: “Který měl, mladý, nebo starý?“ Velice ráda vzpomínám na rok 1990, kdy se
v Praze konalo mezinárodní setkání Taizé.
Bylo to velkolepé, mnoho lidí z naší farnosti
vypomáhalo.
Jak se proměňoval tvůj osobní život
a život tvojí rodiny ve farnosti?
Když jsou děti malé, tak není mnoho času
na nějaké aktivity. Třeba i chodit do kostela
není snadné. O Velikonocích byl problém jít
na všechny bohoslužby, na které bych chtěla. Tak jsme se s mužem střídali. Do kostela jsme samozřejmě chodili i s dětmi, ale
ne každý děti snášel. Terezička je pro rodiče s dětmi oázou. V různých kostelích jsou
různé přístupy k účasti dětí na bohoslužbě. S dětmi jsem vlastně začala prožívat
život víry. Tím, že P. Jenda u nás občas byl,
mohla jsem si k nim sednout. Děti se ptaly, byly vůči němu bezprostřední, protože
mu důvěřovaly a ptaly se na ledacos. P. Jenda se Zuzkou je vlastně vychovali. Z legrace
jsme na ně žárlili. Děti třeba udělaly matu-
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ritu nebo nějakou zkoušku, ale nešly to říct
domů. Šly to říct P. Jendovi a Zuzce, koukaly
pod pokličky, co jim Zuzka uvařila. Dostaly
tam najíst a byla tam pohoda. Teprve potom
šly domů. Později jsme ale přišli na to, že je
to pro ně dobré, a byli jsme za to vděční.
Tvoje děti zde vyrostly. Chodí sem stále?
Nejdřív se mezi sebou začaly všechny ty
děti z party ženit a vdávat. První se ženil
Křovák, Vláďa Sandholz. Přišel jeho tatínek a ptal se, kde by se mládež mohla sejít. To bylo ještě před revolucí, rok 1984,
nebo 1985. Bylo jich hodně, tak jsem se zkusila zeptat u nás ve škole, v jídelně. A ono
to vyšlo! Ta první svatba byla bez hostiny,
jen s občerstvením. Mládež si už v pátek
udělala výzdobu a v neděli to muselo být
zase tak, jak to převzali. Bylo do noci veselo, tancovalo se. Křovák byl takový průkopník. Později tam byla fůra svateb. I moje děti
tam měly svatby. Postupně se kuchařky z jídelny nabídly, že by udělaly oběd. Nakoupily, uvařily a odpoledne jsme si to už dělali
sami. Ráda na to vzpomínám a na maminku
Mirka Nováka, Koháka. To byla zlatá ženská! Ta nám vždycky myla nádobí. Říkala:
„Já jsem tady k nádobí.“ Ale ptala jste se
na moje děti. Jeden čas jsem měla obavy, že
nebudou umět chodit do jiného kostela než
do Kobylis, aby jim z návštěvy kostela neunikalo to podstatné. Vracejí se k Terezičce,
ale chodí i do jiných kostelů v místech jejich
bydlišť.
Můžeš připomenout, jak tady vzniklo
setkávání seniorů?
Eva Kuchařová měla nápad takový seniorský klub založit i v naší farnosti. V roce
1999 jsme se tedy se svolením P. Radka Kuchaře začaly scházet. Během prvních schůzek jsme byly s Evou samy, tak jsme za ním
po nějakém čase zašly, že to nemá smysl,
že se nikdo nepřidal. On ale trval na tom,
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abychom se dál scházely, i za cenu toho, že
budeme sedět samy dvě. Tak jsme seděly,
až se časem další lidé přidávali. Zpočátku
jsme se scházeli jen ve farním sále, až později jsme začali organizovat program. Procházky po Praze, výlety do Teplic, do Oseku
u Duchcova, do Plzně do meditační zahrady. Vedeme si kroniku, jsme u čtvrtého
dílu. Dnes už to trochu skomírá, což je mi
líto. Lidé zestárli a mladší se nepřidávají, je nás tak osm, deset. Když někam jdeme, je nás ještě méně, protože mnohým
z nás se již špatně chodí. Bylo by potřeba,
aby se toho ujal někdo mladší. Také děláme s Evou agapé, rozpis kdy kdo bude mít
službu. To bychom také moc rády někomu
předaly. Někdy zažijeme velké nepochopení. Na druhé straně jsou lidé, kteří ochotně vypomáhají. Třeba pan Felix nás zásobuje, aby tu stále bylo kafe, mléko, sušenky
a tak. Není potřeba na agapé péct, to je
dobrá vůle každého společenství. S mnoha lidmi je velmi dobrá spolupráce. Bylo by
ale dobré, kdyby se do služby agapé zapojily další skupiny. Stačí čtyři, pět lidí, aby
uvařili kafe, zajistili nádobí a na závěr poklidili. Není třeba se služby na agapé obávat. Ideální je, když má každé společenství
agapé jednou přibližně za půl roku.
Je něco, co ti v kostele nebo ve farnosti
vadí?
Nic mě nenapadá. Já jsem za tuhle farnost velmi vděčná. Jsem vděčná za to,
že moje děti jsou, jaké jsou, což je dílem
úspěch právě zdejší farnosti. Rodič sám
nezmůže všechno. Děti v určitém věku
potřebují někoho jiného než rodiče. A je
krásné, že vám Bůh vždy někoho takového do cesty pošle. Děti musí být šťastné
a potom v tom prostředí zůstanou. Chtěla
bych se ale přimluvit, zda by bylo možné
jednou za čas vyhlásit sbírku na podporu
televize Noe.

23

ROZHOVOR
Co tě naopak nejvíc těší?
Těší mě, že můžu být užitečná a že někdo o moji skromnou výpomoc stojí. Třeba když zde otevřeli novou kuchyni, Žanek Blaha nás požádal, zda bychom mohly
občas vypomoci. Chodily jsme rády. Vždy
na konci roku nás za to pozval na večeři.
Také nás vzal na týden do Itálie. S Jendou
Cibulkou nás všude povozili. Ještě s námi
byl Ládys a Libeček, obě paní z vrátnice a Marta, která s námi také často chodí
pomáhat. Veronika Nováková nám s nadsázkou říká svatá trojice, Evě Kuchařové,
Martě a mně. Těší nás, když nás někdo přizve k nějaké práci. Třeba k Alfě. Dvě nebo
tři skupiny se střídáme a vaříme pro Alfu.
K tomu nás přizval Tomáš Redlich. To je
také skvělý člověk, velmi laskavý. Mám
ráda i jeho ženu Pavlu, byť ani nevím, jak
bych jim to dala najevo.
Na kterou mši chodíš nejraději?
No, na devátou! Já mám ráda ty děti. Zástup dětí, které jdou v obětním průvodu
se srdíčky, to je radost. Mně děti nevadí.
Byť je zde takový šum, tak člověk si na něj
zvykne, a když potom přijde jindy a ten
šum tady není, tak je to divné, mrtvé. Také
chodím ve středu večer, protože Lída Zábranská jednou řekla: „Chodím si užívat
Jendu Vývodu!“.
Změnila bys něco?
Já bych ze své pozice vůbec nic neměnila,
protože jsem stará. Na to jsou mladí a já
žasnu, jak skvělé mají nápady. Nenapad-

KATOLICKÁ ZBROJNICE
lo by mě je kritizovat a jsem šťastná, že
tady jsou. I mladé maminky, třeba Ilona
Blažková. Já ji vždycky povzbuzuji, protože ona to určitě nemá ve světě jednoduché s deseti dětmi. Ve své době jsme byli
my výjimeční se čtyřmi, takže jsem si to
také prožila. Nebo Zuzka Jiráková, tu také
obdivuji. Jsou to krásné ženské a nádherné rodiny. Když někde nejsou děti, tak to
nestojí za nic.
Co bys farnosti a novému faráři popřála do dalších let?
Nejdřív bych chtěla ještě zmínit P. Jožku Brtníka, který tady odvedl ohromný kus práce. P. Martin Hobza má úžasný
dar a charizma. Umí děti rozdovádět, aby
se uvolnili, ale také je umí zklidnit. To je
skvělá vlastnost. Moc bych si přála, aby
nám tady P. Martin dlouho vydržel! Máme
velké štěstí! Třeba nás bude pohřbívat
(smích a slzy). Někdy z legrace říkáme
P. Jendovi Vývodovi, že nesmí umřít, že nás
musí ještě pohřbít. Třeba si to ale nakonec
odkroutí P. Martin. Bůh ví …

Otestuj své vědomosti
Opět přinášíme pár kvízových otázek, na kterých si můžete ověřit naše vlastní znalosti a po létě trošku rozhýbat hlavu.

1. Co označuje slovo „Kristus“ ve jménu Ježíš Kristus?
a) funkci
b) příjmení
c) přídomek
2. Jak zní heslo benediktinské, respektive cisterciácké řehole?
a) Ora et labora (Modli se a pracuj)
b) Memento mori (Pamatuj na smrt)
c) Ad maiorem Dei gloriam (K větší slávě Boží)

7. Kdo byl prvním pražským arcibiskupem?
a) Arnošt z Pardubic
b) Jan Očko z Vlašimi
c) Antonín Brus z Mohelnice

3. Vyvýšený chrámový prostor pro hudebníky a varhany, lidově zvaný kůr,
se nazývá?
a) empora
b) galerie
c) oratoř
4. Ve kterém evangeliu se vyskytuje
slovo „evangelium“?
a) Ve všech synoptických evangeliích
b) Pouze u Marka
c) Pouze u Jana

Děkuji za rozhovor.
Olga Lisáková

5. Jak se jmenuje posynodální apoštolská exhortace papeže Františka
o lásce v rodině?
a) Caritas in veritate
b) Amoris laetitie
c) Ars amatoria

Anežka Radinová (nar. 1. 12. 1943) matka 4 dětí a babička 12 vnoučat. Pracovala jako vychovatelka na základní škole a ve farnosti ochotně vypomáhala a vypomáhá, kde je to zrovna třeba. Zakládala a vede společenství seniorů, koordinuje nedělní agapé. Mezi její záliby
patří různé výtvarné techniky, dříve chození teď už víc ležení a čtení. Ráda vaří.

Kobylístek

Katolická zbrojnice - řešení:
1a, 2a, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a
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6. Šalomoun byl druhorozeným synem
krále Davida a Batšeby. Jak se jmenoval jejich prvorozený syn, který
zemřel v kojeneckém věku?
a) Jedidjáš
b) Abšalóm
c) Jeho jméno není v bibli uvedeno

Připravil Franta Reichel

září 2016
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Ohlédnutí za prázdninami

P

rázdniny 2016 byly opravdu pestré a Salesiánské středisko v Praze – Kobylisích
nabídlo dětem a mládeži mnoho možností,
jak hodnotně strávit volný čas, jak obohatit svoje prázdninové dny o spoustu zážitků,
přátel a zkušeností. Bylo realizováno celkem 18 chaloupek a 5 příměstských táborů,
kterých se účastnilo cca 460 dětí a mladých
lidí.
Chaloupky měly různá zaměření i jiné věkové kategorie. Témata i hry na chaloupkách
a táborech měly však jedno společné - spolupráci, přátelství a dobrou náladu. Děti
zažily v Hrádku u Vlašimi vojenské cvičení, v Jeníkově bojovaly proti loupežníkům,
na Horotáboře – na Kozelce lezly po skalách, v Lázních Libverda fotbalové naděje
našeho střediska dohrávaly fotbalové Euro
2016 a při té příležitosti se vyfotily s fotbalistou Barošem, na Hronu i na Lužnici se
mladí vodáci učili sjíždět splavy, v Českých
Budějovicích zase děti z Kobylis hrály ping-pong; chaloupka "V rytmu Afriky" byla plná
tance, hudby, her a různých dalších témat
a na chaloupce v Mařenicích 40 dětí zachraňovalo kostel. Jak je vidět, kdo toto léto trávil se salesiány, rozhodně se nenudil.
A i když už opět děti zasedají do školních lavic, zážitky a příběhy, které si odnesly z letošních prázdnin, jim ve vzpomínkách určitě zůstanou.
Eva Špačková

Tábor Eldorado v Mařenicích
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Poselství kluků a holek z Terezína
– benefiční večer v Salesiánském divadle
V roce 1941 rozhodlo nacistické velení,
že pevnostní město Terezín bude přeměněno na židovské ghetto. Město bylo brzy
přeplněno, šířily se hlad, nemoci, strach
a beznaděj. Navzdory těžké době se obětaví vychovatelé věnovali klukům a holkám
shromážděným v chlapeckých a dívčích
domovech. Tajně se s nimi učili, vedli je
ke kamarádství, tvořivosti, dodávali jim
odvahu. Jim i všem dětem, kteří se nevrátili, je věnován večer v Salesiánském divadle. V podání studentů a učitelů gymnázia
Přírodní škola zde zazní dvě divadelní hry.
Terezínské zvony - hra farníka Františka vypráví dobrodružný příběh party kluků z terezínského domova Nešarim, kteří se ani

Dozvuky EURA 2016

v těžkých dobách nevzdali. Hra je doplněna
písněmi - zhudebněnými texty vzniklými
za války v Terezíně.
Obě hry jsou vhodné i pro děti od 8 let a samozřejmě dospělé. Navzdory těžkému tématu nejsou ani drastické, ani smutné, naopak
se snaží dokázat, že v jakékoli situaci je možné zachovat naději, vlastní důstojnost a kamarádství, ale i humor a radost ze života.
Srdečně vás zveme na tento benefiční večer
jménem kluků a holek z Přírodní školy i z Terezína. Koná se v úterý 18. října od 18.00
v Salesiánském divadle.

František Tichý

Nabídka Centra pro rodinu SaSM
Nabízíme ještě několik volných míst na
pondělním cvičení dětí s rodiči (Cvičení
s kočičkou). Více informací a přihlašování
na www.strediskokobylisy.cz/prihlasky.
Každý čtvrtek a pátek (10.00 – 11.30) zveme
všechny rodiče a s malými dětmi do „otevřené herničky U Hrocha“. Vstupné: 20 Kč.
V rámci úterních dopoledních seminářů
v září proběhnou následující setkání:
20. 9.:	MUDr. Cyril Mucha: Očkování
(vstupné 50 Kč)
27. 9.:	
Květa Mrázková: Drobnosti z filcu
(výtvarný seminář, vstupné 80 Kč)
Hlídání dětí je zajištěno a je v ceně semináře. Setkání proběhnou v klubovnách U Šakala a U Beránka, vždy od 9.30.

Oratoř na vodě
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Zájemce prosíme o přihlášení na tel.:
777 182 712 nebo na
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz
Od 19. 9. opět zahajujeme službu hlídání
dětí (od 1 roku) každé pondělí 8.30 – 12.30
v klubovně U Hrocha. Možnost čerpat i po
jednotlivých hodinách. Cena 50 Kč/1 hod.
Přihlašování přes formulář, který je dostupný na http://www.strediskokobylisy.cz/cinnosti/centrum-pro-rodinu/hlidani-deti/.
Podrobné informace o všech programech
Centra pro rodinu naleznete na našich
webových stránkách (http://www.strediskokobylisy.cz/cinnosti/centrum-pro-rodinu).
Blanka Malcová
a Eva Klimánková
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Salesiánské středisko mládeže
v Praze – Kobylisích připravuje:
SEN Z PIEMONTU - 1. října, 20.00 hod, Salesiánské divadlo - muzikál, hraje mládež
ze Salesiánského střediska Brno - Žabovřesky, vstupné dobrovolné
Terezínské zvony, Hledáme strašidlo - 18.
října, 18.00 hod, Salesiánské divadlo - Divadelní hry připravilo Gymnázium Přírodní škola. Vstupné dobrovolné – bude věnováno na činnost Salesiánského střediska
mládeže.
Pro Arte Antiqua - je první český soubor
a jeden z nejstarších evropských souborů pro starou hudbu, hrající na historické
nástroje (violy da braccio a violy da gamba), složený především z hudebníků České
filharmonie. Předpokládaný termín koncertu - listopad 2016 (termín v jednání), Salesiánské divadlo.

Školní rok 2016/2017
v Salesiánském středisku mládeže

Pokud máte zájem a chcete dostávat informace o našich akcích včas, napište požadavek na e-mail: spackova@sdb.cz, informace vám budou zaslány na váš e-mail
s předstihem.
Vstupenky na benefice: Aktuálně bude
upřesněno nejpozději měsíc před plánovaným termínem koncertu na webu:
http://www.strediskokobylisy.cz/divadlo/
benefice/ a zasláno na uvedené e-mailové
adresy. Rezervace, dotazy:
spackova@sdb.cz,
732 938 172, 283 029 311

Aktivity ve středisku začínají v pondělí 19.
9. Otevíráme tyto nové kroužky: „Fajn partička pro holky“ ve věku 10 – 12 let. Proč
fajn? Být fajn přece úplně stačí! Obsah aktivity: hry, povídání na různá témata, tvoření,
zálesácké znalosti atd. Tuto aktivitu povede
salesiánka Maki Hanáková. Ve sportovních
aktivitách přibyl skateboarding, trenérem

Špačkův rodinný koncert - 9. ledna 2017
v 19.00 v Salesiánském divadle
Prague Cello Quartet - v jednání - 7. března
2017 v 19.00 v Salesiánském divadle

Oratoř v novém kabátě

Postavte se k hudbě cellem – 24. 11. 2016,
16. 2. 2017, 20. 4. 2017 - koncerty pro školy
s etiketou. Účinkuje Prague Cello Quartet.
Nové termíny pro školní
rok 2016/2017: vždy ve čtvrtek - v 8.30 pro
mladší děti a v 11.00 pro starší děti a mládež.
Objednávky na koncert zasílejte:
spackova@sdb.cz;
tel: 732938172, 283029311
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bude David Blaha a v hudebních kroužcích
najdete nabídku dětského sboru, kterému
šéfuje Miloslava Vítková. Pokud by vás cokoli zajímalo, ozvěte se nám.
Markéta Hanáková
www.strediskokobylisy.cz/prihlasky
krouzky@sdb.cz
605 554 284

Eva Špačková

Kobylístek

Oratoř je nejdéle fungujícím sektorem kobyliského střediska, a tak je pochopitelné,
že se na ní zub času podepsal. Lépe řečeno
na prostorech, které má Oratoř k dispozici.
A protože vnitřní herna a především půjčovna připomínaly už spíše hradní sklepení než
prostor pro trávení volného času dětí, pustili
jsme se o letošních prázdninách do její opravy. Oratoř nyní připomíná palubu lodi a rozhodně dětem poskytne příjemnější prostředí
pro setkávání a odpolední aktivity. Ostatně,
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přijďte se sami podívat, jak se oprava podařila a jak se vám bude Oratoř v novém kabátě
líbit. Slavnostní otevření proběhne v pondělí
26. září od 15.00 s programem pro děti a od
17.00 s pohoštěním a představením pro dospělé. Oprava Oratoře by nebyla možná bez
přispění individuálních dárců, Nadace ČEZ
a MČ Prahy 8. Všem našim dárcům velmi děkujeme za pomoc a podporu.
Dušan Vaněk
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SKAUTI

Zpráva z pravěkého tábora

Zamyšlení na září
Prázdniny jsou za námi a začíná zase školní
rok, který s sebou přináší i nejrůznější povinnosti. Vzorem, jak vše zvládat nám může být
minulou neděli svatořečená Matka Tereza. Co
o ní víte? A co myslíte, že můžete dělat podobně
jako ona? Kromě úsměvu a touhy konat dobro
je to i důvěra v Boha, která se odráží v našich
modlitbách a účasti na mši svaté. Boží touha
a láska ke každému z nás, je jedna z věcí, které

P

rvní srpnový týden se naše čtyřčlenná
rodina zúčastnila v krásném prostředí
jižních Čech speciálního rodinného tábora. Speciální byl hned z několika důvodů:
pravěké téma dominující celotáborové hře
si vybrali rodiče sami a sami se podíleli
na realizaci a přitom si hráli spolu s dětmi
na pravěkou tlupu. Ta řešila reálné problémy, se kterými se zřejmě museli potýkat naši
dávní předkové: jak si zaopatřit oheň, co si
opéci, jak a čím ulovit mamuta, jak uklidnit
rozzlobené ženy unavené věčným staráním
se o ostatní (nejlépe kulturou), jak uklidnit
rozčilené muže, když pro samou kulturu nastal hlad, neb nikdo nelovil, atd. Celá tlupa
následovala zkušené rady šamana v podání
kněze naší farnosti otce Tomáše Mareše,
který v dvojroli zajišťoval jednak duchovní
potřeby pravěké tlupy při hře a současně civilizovaných křesťanů při denní podvečerní
mši. Děti se naučily pravěkému bubnování,
pokřikům, tanci a boji. V jeden den se část
tlupy jala sjíždět řeku Lužnici a ostatní se
přidali po zemi tak, aby se společně setkali
s obchodníky a naučili se směňovat a vyjednávat. Další den byl věnován zdokonalování
se v pohybových dovednostech a děti obdržely diplomy za absolvování neolympijských
disciplín olympijskými výkony. Dovyzdobily
si krásné pravěké zbraně, dvakrát vysvobo-
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ANKETA
„Během léta jsme zažili mše svaté na nejrůznějších místech.
Kde se Ti nejvíce líbilo a proč? “

zovaly šamana z nebezpečí a nakonec, tak
jak to na táborech bývá, našly poklad, tentokrát pravěký. Ve velkém ohrožení se ocitla
naše tlupa v polovině pobytu, kdy by po (dopředu avizovaném) odjezdu kuchařky Pavly
Dvořákové, která se o naše žaludky skvěle
starala první 4 dny, nastal (ne)skutečný hlad
a chaos. Vše tak zachránila matka rodu Jana
Kubínová, jež se nás srdnatě ujala a zajišťovala chod prakuchyně po zbytek našeho
pobytu.
Pavoučkovského tábora se letos zúčastnilo
13 rodin. K zdárnému chodu celé akce významnou měrou přispěli 4 asistentky a 4
asistenti, kteří pomáhali starat se o nejmenší (např. každý večer připravovali a hráli večerníček), pomáhali s chodem tábora a také
při každodenních tematických hrách.
Velký dík za skvělou organizaci a kus hodnotné práce tímto vyjadřujeme velkému náčelníkovi Endymu neboli Ondřeji Remešovi
(za podpory jeho ženy Kateřiny a jejich dětí).
Speciální poděkování patří též Radce Zezulkové za precizní vedení rozpočtu a financí
tábora, které skončilo přebytkem.
Pokud by vás aktivity Pavoučka zajímaly,
hledejte IKTOMI při 52. skautském středisku Stopaři Praha 8 spolupracující s naší farností.
Cyril a Dana Moresovi

Kobylístek

se nemění, ať jsou prázdniny či škola. Pán Ježíš
je stále s námi, stále nás má rád a stále čeká,
až za ním přijdeme a poprosíme ho, aby se nám
ozval. A čeká na nás i přesto, že se nám ledasco
přes léto nepovedlo. Přejeme Vám, abyste si
při všech úkolech a kroužcích dokázali udělat
čas i na mši svatou. Těšíme se na Vás po prázdninách na středečních dětských mších.
Vilma Ludmila Dingová

září 2016
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DĚTEM

BOHOSLUŽBY A SMÍŘENÍ

Pravidelné bohoslužby
neděle

7.30, 9.00, 10.30, 18.30
11.00

po - so

6.15
6.30, 18.30

středa

17.00

eucharistická bohoslužba
v kapli sv. Kláry, eucharistická bohoslužba
ranní chvály
eucharistická bohoslužba
eucharist. bohosl. pro děti mladšího školního věku

Pravidelná možnost ke svátosti smíření je denně půl hodiny před večerní bohoslužbou.

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

Čtvrtek
Pátek
Sobota
neděle

6.30 P. Martin Hobza
18.30 P. František Blaha nebo P. Jan Komárek
6.30 P. František Blaha nebo P. Vojtěch Sivek
18.30 P. Martin Hobza – pro mládež
6.30 P. Pavel Šimůnek
17.00 P. Josef Kopecký nebo P. Ladislav Banďouch – pro děti
18.30 Jan Vývoda
6.30 P. Josef Kopecký
18.30 P. Ladislav Banďouch nebo P. Martin Hobza
6.30 P. Ladislav Banďouch
18.30 P. Martin Hobza
6.30 P. Josef Kopecký nebo P. Pavel Šimůnek
18.30 Mše svatá s nedělními texty
7.30, 9.00, 10.30, 18.30 celebranti se nepravidelně střídají

...konec Kobylístku
Vydává farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské náměstí 1,
182 00 Praha 8, farnost.kobylisy@sdb.cz
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DTP: Boo & Vít Kostečka
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Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 2. října 2016
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FARNÍ AKTIVITY

září
sudé
po
19.15
Hovory o Bibli s jáhnem Jaroslavem Schrötterem, míst. Emauzy
Hovory nad katechismem s jáhnem Josefem Fiřtem, míst. Emauzy
liché
út
19.20
každý
čt 19.00-19.30 Eucharistická adorace, kostel
1. čt v měsíci		
19.00-19.30 Adorace a modlitby za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu
2. čt v měsíci
19.00-19.30 Adorace a modlitby za povolání k manželství a rodinnému životu
1. čt v měsíci		
19.30-22.00 Eucharistická adorace noční, kostel
Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc
každý pátek		
18.00
1. pá v měsíci
17.00	
Adorace, příležitost ke svátosti smíření, při večerní mši přijímání pod obojí
1. pá v měsíci
19.20-20.30 Uvedení do duchovní četby nedělních textů Písma, místnost Emauzy
3. pá v měsíci
18.30-20.15 Měsíční zastavení s Donem Boskem, bohoslužba a program, kostel
každá
so
18.30
Mše svatá s texty z následující neděle
11.
ne
14.00
Klub seniorů – posezení a povídání nad kronikou, míst. Emauzy
12.
po		
Začíná výuka náboženství ve školách a farních prostorách, až na výjimky
1. ministrantská schůzka, u recepce Salesiánského centra (zveme nové kluky)
14.
st
15.45
17.
so
9.00-16.00 Volejbalový turnaj, hříště oratoře
18.
ne
19.25
Setkání pastorační rady farnosti, místnost Jeruzalém
19.
po		
Začátek kroužků v Salesiánském středisku mládeže
20.
út
9.30
Centrum pro rodinu SaSM – MUDr. Cyril Mucha: Očkování
		
18.30
První úterek pro mladé, kostel
21.
st
19.19
Žehnání lidem Salesiánského centra, kostel
23. – 25. pá-ne		
Modlitební triduum Modlitby matek, kostel
24.
so		
Ministranti, cyklovýlet
25.
ne		
Klub seniorů – Tančící dům - výstava Retro 70.- 80. léta
26.
po
19.15
Společenství živého růžence
27.
út
9.30
Centrum pro rodinu SaSM – Květa Mrázová: drobnosti z filcu
28.
st		
Národní pouť ke sv. Václavovi, Stará Boleslav

říjen

1.
so
15.00
Misijní odpoledne v Kobylisích se SADBOU, farní zahrada
		
18.00
Společná modlitba růžence, kostel
		
18.30
Slavnost sv. Terezičky, kostel
		
20.00
Muzikál mládeže z Brna v Salesiánském divadle Sen z Piemontu
2.
ne		
Zahájení nového pastoračního roku na všech bohoslužbách
5.
st
18.30
První setkání nových katechumenů, místnost Jeruzalém
6.
čt
9.15-11.30 Mamky sobě, papež František a my, diskuse, místnost Emauzy
7.
pá
19.20	Uvedení do duchovní četby nedělních textů Písma, míst. Emauzy
9.
ne		
Klub seniorů – Zoologická zahrada - jízda vláčkem
10.
po
19.00
Úvodní setkání Alfy pro mládež, farní sál
11.–12.10. út-st		
Podzimní bazar, farní sál, vstup zahradou
15.
so		
Florbalový turnaj o pohár uhříněvského starosty
16.
ne		
Misijní neděle, sbírka pro misie, misijní koláč, kostel
18.
út
18.00
Poselství kluků a holek z Terezína, Salesiánské divadlo, benefice
22.
so		
Výlet pro děti a rodiče
24.
po		Výročí posvěcení kostela, 24. 10. 1937 původní kaple,
23. 10. 2000 přestavby kostela
26.-30. st-ne		
Setkání ministrantů od 12 let v Sebranicích

