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ZPRÁVY Z FARNOSTI

ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé
Nezvykle tenké číslo Kobylístku svědčí o tom, že rytmus farního života o prázdninách je jiný,
než během roku. Velkou výhodou je, že tentokrát časopis může přečíst celý opravdu každý…
Na konci školního roku chci poděkovat všem, kdo ve farnosti celý rok nejrůznějším způsobem
sloužili. Na tomto místě pak zvláště děkuji celému týmu Kobylístku.
Všem vám přeji o prázdninách odpočinek, regeneraci, nové zážitky, upevnění rodinných vztahů a čas na Boha i lidi.
P. Martin Hobza

ZPRÁVY Z FARNOSTI

Rekonstrukce

283 029 165 Záležitosti, které nejsou akutní,
můžete řešit mailem: farnost.kobylisy@sdb.cz
MŠE SVATÉ
U Terezičky pondělí – sobota 6.30 a 18.30 Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 18.30.
V domovech důchodců, Mirovická 1. a 3. čtvrtek 15.00, Kubíkova 2. a 4. čtvrtek 15.30.

Přestavba je v plném proudu. Zatím se hodně bourá, místy už i staví. Provizorní recepce ze strany od hřiště bude během července
zavřená. Otevřena bude od 5. 8. ve všední
dny od 7.30 do 17.00. V době nepřítomnosti recepční se salesiánům dovoláte u dveřních zvonků číslem 111, nebo z telefonu
283 029 111. Děkujeme za trpělivost a finanční podporu rekonstrukce. Příští sbírka
na proces areál bude 8. 9.
P. Martin Hobza

Prázdninový provoz farnosti
DOSTUPNOST KNĚZE
Během prázdnin neplatí pravidelné hodiny
faráře pro veřejnost. Během celých prázdnin bude kněz mající právě službu ve farnosti trvale dostupný na telefonním čísle:
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Co o prázdninách BUDE:
Ve všední dny v 6.15 modlitba ranních chval.
Půl hodiny před večerními bohoslužbami se
zpovídá. Každý čtvrtek večer po mši půlhodinová adorace. První pátek v měsíci od 17.00
adorace a zpovídá se.
Co o prázdninách NEBUDE:
Mše u svaté Kláry a v Dolních Chabrech. Středeční mše pro děti. Noční adorace na první
čtvrtek. Přijímání pod obojí na první pátek.
Rytmická hudba při mších svatých. Pravidelné hodiny faráře pro veřejnost.
P. Martin Hobza

Biřmování – přihlaste se!
V září 2019 začneme přípravu na biřmování.
Zvu všechny mladé křesťany, kterým v září
2019 bude alespoň 16 roků a kteří touží prohloubit svojí víru a přijmout v této svátosti
sílu Ducha Svatého, aby se přihlásili. Mohou
tak udělat mailem (nejlépe do předmětu
napsat BIŘMOVÁNÍ), nebo osobně u faráře.

Kobylístek

Příprava bude trvat necelý rok, počítejte se
schůzkami jednou za týden a se dvěma víkendy. Mohou se hlásit i dospělí a staří. Ti budou mít přípravu samostatně. Hlaste se včas,
ať se můžeme domluvit na termínu, kdy bude
příprava probíhat.
P. Martin Hobza

Křest dospělých – katechumenát
Každý rok začínáme přípravu na křest dospělých. Katechumenát u nás trvá necelé dva
roky. Zveme zájemce, kteří chtějí poznat Ježíše
Krista, chtějí poznat křesťanské společenství
a katolickou nauku, nebo i ty, kteří už v Krista
věří, ale nejsou ještě pokřtěni, aby se přihlásili do katechumenátu 2019-2021. Můžete tak
učinit osobně u faráře, mailem, nebo i prostřednictvím vašich známých věřících, kteří
váš zájem sdělí faráři. Vás farníky vybízím,
abyste tuto příležitost nabídli těm ve vašem
okolí, kteří jsou otevřeni Božímu působení.
P. Martin Hobza

Ministranti v příštím školním roce
a přechody k maxistrantům
První schůzka ministrantů bude ve středu 4.
9. Sraz v 15.45 u kostela. Přijít mohou i noví
zájemci o ministrování (první až pátá třída základní školy). Velmi zhruba lze říci, že
skupina, která se scházela s otcem Milanem
v klubovně Emauzy, přejde k maxistrantům.
Maxistranti mívají schůzky v úterý, první
bude 3. 9. v 16.45.
P. Pavel Šimůnek

Výuka náboženství 2019/2020
Děkujeme rodičům a dětem, které mají zájem o výuku náboženství, a také všem, kdo
se na výuce podílejí. Děti, které budou příští
rok navštěvovat výuku ve farních prostorách,
přihlásí jejich rodiče přes webové stránky Sa-

červenec – srpen 2019

lesiánského střediska mládeže. Přihlašovat
se můžete od 2. září 20.00 hodin na webové
stránce: strediskokobylisy.iddm.cz, kde si vytvoříte účet (pokud ho ještě nemáte) a přes něj
dítě k výuce přihlásíte. Do výuky probíhající
na školách budou rodiče hlásit své děti vyplněním papírové přihlášky. Najdete ji u dětské
vývěsky, kde ji pak můžete vyplněnou vložit
do schránky, nebo odnést přímo do školy. Přihláška je ke stažení i na farním webu. Rozvrh
výuky bude aktualizován na www.terezicka.
cz/vyuka-nabozenstvi/ Zvláště srdečně zveme všechny budoucí šesťáky a starší děti. Jejich setkání budou pro 6. třídu v pondělí 17.00
– 18.00 (případně úterý či čtvrtek, dle možností většiny), 7. třídu v úterý 17.00 – 18.00, 8.
a 9. třídu v úterý 17.30 – 18.30.
Tomáš Redlich

Pozvánky od společenství
Žít Laudato si' srdečně zve v neděli
1. září na tvůrčí, odpočinkový a vzdělávací den
pro malé i velké na farní zahradě včetně oběda.
Společenství při kapli svaté Kláry v Botanické zahradě zve na poutní slavnost svaté Kláry, která se u nás překládá na neděli 8. září.
Světla Hanke Jarošová

Oslava svaté Terezičky
Už o prázdninách můžeme přemýšlet, jak oslavíme naši patronku. Pastorační rada se shodla na tom, že tak letos učiníme v neděli 29. 9.
po dopoledních mších. Klidně to můžeme nazvat farním dnem, nebo také „farnost sobě“.
Představa je taková, že kdokoli může připravit
a zrealizovat nějakou aktivitu – společenskou,
sportovní, zábavnou, hudební, gurmánskou…
Je to opravdu na každém z nás. Věřím, že se
sejde spousta iniciativ, jídla i pití. Službu koordinátora přijal farář, tedy já. Znamená to, že
mi oznámíte, co zrealizujete, a já vám sdělím,
kdy a kde to může proběhnout. Více v září.
P. Martin Hobza
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FARNÍ AKTIVITY

září
V září začne příprava na biřmování (přihlášky: farář, farní mail)
V září začne příprava na křest dospělých (přihlášky: farář, farní mail)
1.
ne
9.00 – 16.00	Žít Laudato si‘ – Oslava Dne modliteb za péči o Stvoření,
farní zahrada
2.
po
20.00
Zahájení zápisů do náboženství ve farnosti a do kroužků SaSM
3.
út
16.45
Maxistrantská schůzka
4.
st
15.45
První schůzka ministrantů
		
15.45
Spolčo holek, 1. stupeň
		
16.00
Zpovídání dětí
		
17.00
První dětská mše v novém školním roce s žehnáním aktovek
		
18.00
Setkání katechetek, katechetů
5.
čt
17.00
Spolčo holek, 6. – 7. třída
6.
pá
14.30
Spolčo holek, 14 – 16 let
8.
ne		Při bohoslužbách požehnání do nového školního roku, zvláště
těm, kdo slouží
			
Sbírka na rekonstrukci vstupu Salesiánského centra
		
11.00
Poutní mše svatá v kapli sv. Kláry v Troji
14.
so		
Výlet ministrantů
		
09.00 – 16.00	Ekumenický volejbalový turnaj, info,
přihlášky: liborcapla@seznam.cz
16.
po		Začátek výuky náboženství, až na výjimky, a kroužků ve středisku mládeže
21.-22. so-ne		
Společný víkend kurzu Zacheus
22.
ne
18.00
Setkání pastorační rady farnosti, farní knihovna
26.
čt
19.20
Kurz Zacheus, 5. přednáška, pokračování druhé části kurzu
29.
ne		
Slavnost sv. Terezičky s možností zapojení se pro každého

Poutníci Kladruby
Vydává:
		
Redakce:
DTP:
Tisk:

Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8,
farnost.kobylisy@sdb.cz
A. Kalinová, M. Hobza, T. Redlich
Boo & Vít Kostečka
farnost sv. Terezie

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 1. září 2019.
Uzávěrka bude ve středu 21. srpna 2019 ve 12.00.
Toto číslo vyšlo 23. června 2019 v nákladu 750 výtisků.

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

