Římskokatolická farnost u kostela
svaté Terezie od Dítěte Ježíše
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Milí čtenáři

Možná někoho z vás zaujala moje fotografie k úvodníku. Přiznám se, že mě zaujala
dost! Vznikla při společném víkendu kurzu
Zacheus v Jiřetíně pod Jedlovou při obědě.
Jeden z účastníků mne vyfotil, a pomocí
mobilní aplikace mi přičaroval pár let. Samozřejmě netuším, jestli se dožiji věku, kdy
bych mohl takto vypadat, netuším, zda mi
ještě zbyde na hlavě tolik vlasů, ale protože

Telefonní číslo faráře

283 029 165
Případně je dostupný jiný kněz.
(lze volat i mimo úřední hodiny)
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Křesťanský pohřeb
podobně vypadal můj děda a někteří strýcové, tak si myslím, že něco na té fotce bude.
Není to pro mne jenom vtípek, ale připomínka toho, že nestárnou jen lidé kolem mne,
ale i já. A že jednou také zemřu. Nevidím
v tom nic ponurého ani morbidního. Zvláště
teď v listopadu, kdy se modlíme intenzivněji za zemřelé, mi přijde příhodné zabývat se
konečností a zároveň věčností našeho života. Konečnost nás upozorňuje na to, že věci
tohoto světa mají jen relativní hodnotu. Jen
do té míry, do jaké nám pomáhají žít dobrý
život s přesahem do věčnosti. Ježíš to vyjadřuje například slovy: Neukládejte si poklady
na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději
vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady
v nebi. (Mt 6, 19-20a) Věčnost nám zase pomáhá radovat se z Boží dobroty, umožňuje
nám nebrat tělesnou smrt příliš tragicky
a těšit se na setkání s našimi blízkými ve
společenství živého, krásného, vznešeného,
mocného, milujícího Boha. Přeji každému
z nás, abychom žili náš život naplno a krásně, ať už jsme mladí nebo staří, a ať se nenecháme oklamat zdánlivými hodnotami,
které ničí mol, rez a zloději. Kéž toužíme žít
podle Božích přikázání a jsme v kteroukoli
hodinu našeho života připraveni předstoupit
před našeho Spasitele. K tomu vám žehnám.
P. Martin Hobza

Kancelář faráře - hodiny pro veřejnost
pondělí 14.00 - 18.00
středa 9.00 - 12.00
pátek 9.00 - 12.00
Provizorní kancelář je v kostele vedle katechetické místnosti Emauzy, kde bývala kostelnice Jájina
(lze přijít i bez předchozí domluvy)

Kobylístek

Dušičkového období využívám ke krátkému pojednání o pohřbu v naší farnosti.
Kromě lidské blízkosti, modlitby a včasného zprostředkování svátostného pomazání
a eucharistie umírajícímu člověku, je další
velkou službou, kterou mu po skončení pozemského života můžeme zajistit, je uspořádání křesťanského pohřbu. Někdy bývají
pozůstalí vzniklou situací zaskočeni, proto zde předkládám několik rad:
Dříve, než půjdete domlouvat pohřeb s pohřební službou, obraťte se na faráře nebo
jiného kněze (například pokud někdo
z kněží zemřelého osobně znal, nebo ho zaopatřil, je možné obrátit se na něj).
Ať už pohřeb má být do země nebo kremace, vždy je možné uspořádat ho v našem kostele. To nejcennější pro zesnulého je mše svatá hned při pohřbu. Někteří
lidé si myslí, že pohřeb musí být z obřadní
síně, kam si dodatečně zvou kněze. Nemusí! Samozřejmě je možnost udělat rozloučení v obřadní síni, ale mnohem lepší je to
z kostela. Pokud má někdo obavy, že přijdou na pohřeb nevěřící lidé a nebudou se
v kostele cítit dobře, tak vám ze své zkušenosti mohu říci, že jsem se s tím ještě nesetkal. Většinou jsou naopak mile překvapeni. Pohřeb i se mší trvá obyčejně 30 – 40
minut. Není to tedy nic dlouhého. Když si
s knězem domluvíte hodinu a den pohřbu,
pak to sdělíte pohřební službě jako váš požadavek. Pokud je z jejich strany vše v pořádku, tak nám to ještě potvrdíte. Standardně otevíráme kostel hodinu před
pohřbem. Na přání pozůstalých zajistíme
i varhaníka, pokud ale Chcete mít hudbu
vlastní, můžete si ji zajistit. Jsme rádi, když
máme v předstihu parte, které můžeme
v kostele vyvěsit. Někdy se ptává pohřební služba pozůstalých, zda máme v našem
kostele vlastní katafalk a svícny. Katafalk
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nemáme. K rakvi dáváme svícen s paškálem. Pokud někdo chce i další svíce, musí
si je objednat u pohřební služby. Co se týká
ukládání rakve nebo urny na hřbitově, to
zajišťujeme na Kobyliském a Ďáblickém
hřbitově. Na jiných hřbitovech jen výjimečně, například pokud to byl náš farník.
Křesťanský pohřeb je nejen služba zemřelému, ale i pomoc pro pozůstalé, aby tuto
těžkou situaci dokázali správně zpracovat.

Pouť do Turína – přihlašování
V září proběhl průzkum zájmu o pouť
do Turína. Zájemců je dost, takže spouštíme přihlašování na akci Po stopách
Dona Boska – Turín 2020. Jedná se o pouť
na místa, spojená s životem Dona Boska.
Máme objednané ubytování i autobus. Odjíždět budeme ve středu večer 7. 5. 2020
a návrat plánujeme na neděli 10. 5. 2020
pozdě večer. Upozorňuji, že je to pouť pro
ty, kteří jsou schopni snášet poutnické
podmínky. Znamená to především snést
první celonoční jízdu autobusem a spokojit se s ubytováním ve dvou velikých
ložnicích (odděleně muži a ženy) ve vlastních spacích pytlech. Naopak výhodou je
to, že ubytování je přímo v rodišti Dona
Boska. Program bude obsahovat komentovanou prohlídku jednotlivých míst a čas
pro individuální program. Strava: snídaně
a teplá večeře v místě ubytování. Během
dne balíčky - jídlo do ruky vlastní výroby z námi zajištěných surovin. Cena je 4.
800,- Kč. V ceně je pojištění léčebných výloh v zahraničí. Přihlašuje se přes webové
stránky Salesiánského střediska mládeže
www.strediskokobylisy.cz/akce/801
P. Martin Hobza a P. Václav Jiráček
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30 let od revoluce – děkovná
mše 16. 11. v katedrále

Adventní duchovní
obnova na dvě kola

Máme příležitost poděkovat společně
Bohu za dar svobody a demokracie. V sobotu 16. listopadu jsme zváni do katedrály. Věřím, že i naše farnost tam bude hojně
zastoupena. Zde některé informace, které
k akci přišly:
Arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve všechen klérus i lid pražské arcidiecéze k oslavě 30. výročí kanonizace sv.
Anežky České a listopadových dnů 1989.
Slavnou mši svatou, při které budeme
děkovat za dar svobody, bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 16.
listopadu 2019 od 10.00 hodin celebrovat J. Em. Stanisław kardinál Dziwisz,
emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana
Pavla II. Bohoslužbu bude přenášet Česká
televize.
Přístup ke katedrále je možný ze všech
veřejných přístupů na Pražský hrad. Na
všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou.
U vstupu přes Prašný most a při jižním
vstupu na I. nádvoří budou zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení poutníků. Tato stanoviště budou označena
tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto
vstupy budou otevřeny od 8.30 hod. do
9.45 hod.
Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.00 hod. – 9.45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce. Pro poutníky bude vyhrazena nová
část katedrály, kde budou umístěny obrazovky.

Tato příležitost ke ztišení a modlitbě bude
v sobotu 7. prosince a je otevřená pro každého. Obnovu povede P. Jenda Vývoda.
A tak, jako loni, bude obnova „na dvě kola“.
Začneme v 8.30 společnou modlitbou růžence, v 9.00 bude první zamyšlení k rozjímání. Do 10.30 bude pak čas na osobní
či společnou modlitbu, následuje druhá
promluva, modlitba a ve 12 hod bude mše
svatá. A potom to zopakujeme: ve 13 hod
první promluva, modlitba, ve 14.30 druhá promluva, modlitba a v 16 hod zakončíme opět růžencem. Dopolední a odpolední
promluvy budou stejné. Domníváme se, že
takto umožníme účast i rodičům, kteří nemají hlídání dětí. Mohou se všichni sejít na
mši svaté a děti si předat. Zpovědnice pro
osvěžení duše a farní sál pro povzbuzení
těla budou stále otevřeny.

P. Martin Hobza
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Tvoření adventních věnců
– v sobotu 30. 11. od 9.00
do 12.00 ve farním sále
Veškerý potřebný materiál na věnce bude
k dispozici. Souběžně s výrobou věnců se
uskuteční adventní tvoření pro děti. V průběhu akce bude možnost nechat si věnce
požehnat. Na seminář je potřeba se předem přihlásit a objednat se na konkrétní
hodinu.
Blanka Malcová
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
tel.: 733 143 069

Časopisy a noviny v kostele

Posledních několik měsíců zbývají v kostele výtisky některých periodik.
Je to především Katolický týdeník, Nezbeda, In, Duha, Zpravodaj.
Pokud tento stav bude trvat nadále, snížíme počet objednaných kusů.
P. Martin Hobza

Svatomartinský průvod
– úterý 12. 11. 2019
Srdečně zveme rodiče s malými dětmi na
Svatomartinský průvod. Sejdeme se v 17.00
na dvoře Salesiánského centra (před oratoří). S rozsvícenými lampiony (světélky) se vydáme průvodem (cca 600 m). V cca 17.30 si
na farní zahradě společně zazpíváme a potěšíme se krátkou scénkou o sv. Martinovi. Na
všechny účastníky pak čeká svatomartinské
tvoření ve farním sále, teplý svatomartinský
nealko punč a opékání špekáčků u ohně či
na grilu (k dispozici bude chléb, kečup, hořčice; špekáčky si vezměte sami, případně je
možné je zakoupit na místě).
S sebou: lampion, baterku nebo jiné světélko, špekáček na opékání. Vstup je volný,
není potřeba se hlásit. V případě silného
deště se akce ruší (v případě pochybností volejte 777 182 712). Těšíme se na vás!

Kobylístek

Výsadba živého plotu

Na brigádu při vysazování živého plotu před kostelem přišlo dost dobrovolníků. Děkujeme!

listopad 2019
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Rekonstrukce

V posledních týdnech se zintenzivnily práce na rekonstrukci nového vstupu. Ačkoli
stavba nebude určitě hotová do konce listopadu, jak jsme předpokládali, tak jsou vidět velké pokroky. Nad farní terasou už je
vybudováno další patro, které má střechu
i okna. Toho si můžete všimnout i zvenčí.
Hlavní prostor recepce dostává jasnější
kontury, uvnitř probíhají zednické, obkla-
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dačské a elektrikářské práce. Nový výtah
je připravený. Zatepluje se střecha… Přiznám se, že mě to naplňuje radostí, a těším
se, až to bude sloužit. Děkuji za vaši vytrvalou modlitbu a velkou štědrost ve vašich
darech. Aktuálně chybí do předpokládané ceny rekonstrukce 1 100 000 Kč. Letos máme před sebou ještě dvě mimořádné sbírky na přestavbu – 24. 11. a 25. 12.
Mnozí z vás ještě ke konci roku posíláte fi-

2

nanční dary. Chcete-li podpořit přestavbu, pošlete je přímo na sbírkový účet
rekonstrukce: 2701348797/2010. Potvrzení pro daňové účely vám vystaví Salesiánské středisko mládeže. Tento účet
bude aktivní už jen do 31. 1. 2020. Děkujeme!
P. Martin Hobza

3
Kobylístek
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Den Bible 17. 11.
Impulsy k oslavě v rodinách
Oslavit něčím výjimečným Den Bible můžete i ve svých rodinách. Některé podněty
k tomu připravilo České katolické biblické
dílo. Můžete se jimi inspirovat, nebo si vymyslet své vlastní.
Slavení Dne Bible v rodině
▸ Důkladná příprava na nedělní biblické
texty
▸ Po celý týden číst denně úryvek z Bible
▸ Společná modlitba biblického růžence:
http://biblickedilo.cz/biblicky-ruzenec/
▸ Rozhovor nad Písmem
▸ Vybrat si určitý nedělní biblický verš
a v týdnu si jej připomínat
▸ Výstava různých vydání Bible, které
máte doma
Redakce
www.biblickedilo.cz/den-bible/

Co farnosti vzkazují
náctiletí mládežníci?
O víkendu 1. - 3. 11. byl „Výbuch“ - společenství čtrnácti a patnáctiletých mladých – na faře ve Zdicích. Kromě zábavy, práce a modlitby dostali za úkol
napsat vzkaz pro Kobyliskou farnost.
Na čtyři otázky odpověděli následovně:
Co od farníků čekáte?
Většina z přítomných je názoru, že v současnosti od farnosti nemá žádné očekávání. Někteří svá očekávání vyjádřili slovy
přístupnost, otevřenost, ochota.
Co farníkům můžete nabídnout?
Vzít si jednou za rok na starost nedělní
agapé. Pomoc při velkých akcích farnosti.
Chceme být budoucností farnosti tím, že
zachováme svoji víru. Přivedeme do far-
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Nedělní oratoř
Krista Krále 24. 11.
nosti naše vrstevníky. V budoucnosti budeme hrát při bohoslužbách. V budoucnosti budeme animátory křesťanských
společenství a budeme vedoucími na táborech.
Co vás ve farnosti těší?
Agapé. Rytmické mše. Společenství mladých. Vstřícnost farníků. Že je farnost aktivní, že se tu děje spousta věcí, že existuje
mnoho příležitostí účastnit se něčeho zajímavého. Že je tu Salesiánské středisko. Že
jsou tu aktivity pro všechny věkové vrstvy.
Co vás ve farnosti mrzí, štve, vadí?
Dusno v kostele. Dlouhé fronty na zpověď.

Kobylístek

Srdečně zveme rodiny s dětmi do prostor
Salesiánského střediska mládeže na neděli 24. 11. od 15.00 do 18.00 hodin na ne-
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dělní oratoř Krista Krále. Můžete se těšit,
že se potkáte s kamarády a budete hrát
fotbal, hokejbal, přehazovanou, volejbal,
stolní fotbálek, ping-pong, stolní hry nebo
využijete lezeckou stěnu či budete kreslit křídami na chodník. Vše je pro vás připraveno, jen prosíme, abyste dle možností
něco donesli do společných zásob na svačinu. Oratoř končíme společnou modlitbou
a slůvkem.
Tým nedělních oratoří

Mluvit s Bohem? A jak jako?
Úterky u Terky zvou všechny mladé do
kostela a farního sálu na adventní Velký Úterek 3. prosince. Speciálním hostem bude Hanka Gennertová, salesiánka
a nová vedoucí kroužků v Salesiánském
středisku mládeže. Tématem bude Jak mluvit s Bohem. Ostatní úterý budou pravidelně rytmické mše svaté. Dne 17. prosince
pak proběhne Malý Úterek pro všechny, co
hledají nějakou partu nebo chtějí strávit
s ostatními lidmi příjemný večer.
Za celý tým
Dominik Vachuda
dominik.vachuda@strediskokobylisy.cz
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Tříkrálová sbírka 2020

Děkujeme všem, kteří se v loňském roce zapojili do Tříkrálové sbírky. V roce 2020 se
naše farnost opět zapojí do Tříkrálové sbírky,
kterou pořádá Arcidiecézní charita Praha.
Hledáme lidi ochotné vést skupinky koledníků. Koleduje se obvykle v odpoledních
hodinách. Pokud byste se chtěli zapojit do
sbírky v naší farnosti, kontaktujte nás na
níže uvedený email nebo telefon.
Za organizační tým
Ondřej a Helena Triebeneklovi
trikralovasbirka.kobylisy@email.cz
tel. 721152564

Mamky sobě
Srdečně zveme maminky, babičky a ženy,
které se chtějí na začátku adventu společně zamyslet a popovídat si, jak v ruchu
domácnosti a pod tíhou každodenních povinností vnímat krásu adventu, jak se můžeme duchovně připravit na Vánoce a jejich tajemství.
Můžeme se navzájem inspirovat, jak tuto
dobu prožívá každá z nás.
5. 12. od 9.30, místnost Emauzy.
Parkování kočárků od 9.15.
Lucie Muchová, Pavla Redlichová
mamky.sobe@centrum.cz

Alfa 2020
Alfa pro všechny 18 – 99 let
Srdečně zveme na Alfu 2020 všechny mladé i dospělé, kteří touží prohloubit svůj
vztah k Ježíši Kristu, více poznat a prakticky prožívat křesťanství, mluvit o něm
s druhými, nebo nalézt nové přátele. Jste
vítáni, ať už chodíte do kostela 20 let, 2
roky, 2 měsíce, či jste na úplném začátku
cesty víry a do kostela pravidelně nechodíte. S Bohem je stále co objevovat.
Možná už jste na Alfu chodili a líbila se
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vám, či jste o ní slyšeli a víte o někom,
komu byste ji mohli doporučit. Třeba znáte
vysokoškoláky, které by mohla zaujmout
a být pro ně přínosem. Nebo přátele, blízké, či partnera, kteří hledají odpovědi na
důležité životní otázky. Můžete je pozvat,
doprovodit na první setkání či doprovázet
pravidelně a radovat se, že budou mít příležitost objevovat nové obzory.
Alfa začne ve čtvrtek 9. ledna 2020 úvodním setkáním od 19.00 hodin ve farním
sále. A pokračovat bude až do 2. dubna
pravidelně každý čtvrteční večer do 21.30
hodin. Zažít při ní můžete společné večeře
a rozhovory, přednášky o základních křesťanských tématech (o Ježíši, víře, modlitbě, Bibli, Božím vedení, církvi…), diskusní
skupinky, humor, zpěv a víkendový program s tématy o Duchu Svatém.
Zájemce prosíme, aby se přihlašovali přes
webový formulář na kontaktech níže. Leták s podrobnými informacemi bude k dispozici koncem listopadu v kostele, v prosincovém Kobylístku a na farním webu.
S případnými dotazy nás můžete kontaktovat osobně. Za přípravný tým
Tomáš Redlich, dospělí
terezicka.cz/kurzy-alfa/
farnost.kobylisy@sdb.cz
283 029 141, 777 053 394
Filip Vodrážka, mládež
alfaml@sdb.cz
776 338 607

Brigáda ve Zdicích
Pokud nám to počasí dovolí, tak zvu ještě
před zimou na brigádu na faru do Zdic na
22. a 23. listopadu (s možností přespat až do
neděle). Zájemci se prosím hlaste na níže
uvedený e-mail nebo u mě osobně. Děkuji.
František Blaha
fxblaha@sdb.cz

Kobylístek
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Pozvánky Centra pro rodinu
Večerní seminář: O pěstounství s Janou
Frantíkovou
21. 11. v 18.30 v klubovně U Hrocha
Seminář proběhne v rámci cyklu „Když
dítě nepřichází“. Vede Jana Frantíková, maminka dvanácti dětí, z toho sedmi
v pěstounské péči. Vstupné 80 Kč. Zájemce
prosíme o přihlášení na níže uvedené kontakty.
Blanka Malcová
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz
tel.: 733 143 069
Dopolední semináře pro rodiče (listopad–prosinec 2019)
19. 11. – Zuzka Jiráková
PŘÁNÍ A MANDALY Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ
26. 11. – Marie Muchová
TVOŘENÍ Z KERAMIKY
3. 12.
– Lenka Kloboučníková
VÁNOČNÍ HVĚZDY DO OKEN
10. 12. – Marie Muchová
GLAZURA KERAMICKÝCH VÝROBKŮ
17. 12. - Jiří Janák
VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁLKŮ
Hlídání dětí je zajištěno a je v ceně seminářů. Setkání proběhnou v klubovnách
U Hrocha a U Beránka, vždy od 9.30. Zájemce prosíme o přihlášení na níže uvedené kontakty.
eva.klimankova@strediskokobylisy.cz
tel.: 777 182 712

Můj čas je pouhopouhé prozatím...
aneb Zdravokurz zase po roce
Srdečně zveme všechny děti i dospělé 23.
11. na KURZ PRVNÍ POMOCI, který organizuje Přírodní škola ve spolupráci se Salesi-
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ánským centrem. Dětem se budou věnovat
jejich vyškolení vrstevníci z řad studentů,
dospělým naši absolventi, kteří již ve zdravotnictví pracují. Po společném obědě naváže simulační závod, ve kterém si všechno budete moci vyzkoušet.
Kurz je zdarma a není nutné se dopředu
hlásit, když nám ale na níže uvedený e-mail napíšete, že se k nám chystáte (počet
osob a věk), budeme rádi.
Sraz je v 8.30 – 8.45 před vstupem do Vrtule, s sebou doporučujeme přezůvky, zápisník a tužku, teplejší oblečení, které je
možné si trochu ušpinit (část simulačního
závodu bude probíhat venku), svačinu. Konec mezi 16.30 až 17.00.
František Tichý
tichy@prirodniskola.cz

mi křesťany, který zesílil poté, co Kyjevský
metropolitanát (Rusínská pravoslavná církev) potvrdil společenství s římskokatolickou církví.
V den jeho liturgické památky budeme
společně prosit o vhled do naší současné situace, o ochotu odpouštět těm, kdo
se dopouštějí násilí, a o nové uspořádání
všech vztahů.
V úterý 12. listopadu v 17.30 v dětské místnosti u kostela.
Za společenství Žít Laudato si‘
Světla Hanke Jarošová
www.zitlaudatosi.cz

Pojďte odpovědět Bohu: chválou

Výstava historických
vánočních pohlednic
Adventní doba by neměla být pouze časem
horečných nákupů. Měla by mít, a také
má, především svůj duchovní rozměr. Advent je dobou dobročinnosti a rozjímání. Advent je také dobou zklidnění duše,
a právě to můžete prožít při příležitosti konání výstavy historických vánočních pohlednic. Výstava není určena jenom pro
ty „dříve narozené“, takže pokud přijdete,
přemluvte své děti nebo vnoučata a vezměte je s sebou. Alespoň se lépe seznámí
s tím, jakým způsobem jejich prarodiče se
svými bližními komunikovali, když neměli
mobil ani internet. Pro ilustraci a jako obrazovou pozvánku přikládám litografickou
pohlednici z roku 1903.
Výstava se koná o druhé neděli adventní
8. prosince 2019 ve farním sále od 14.00 do
16.00 hod. Všechny vás srdečně zvu.
Jiří Janák

Kobylístek

Živý růženec

Setkání společenství živého růžence bude
v pondělí 11. 11. a 9. 12. po večerní bohoslužbě ve farní knihovně. Na všechny se
těší
Ludmila Růžičková

Setkání s Josafatem Kuncevičem
Josafat Kuncevič OSBM (asi 1580 – 12. 11.
1623) byl polsko-litevský mnich a archieparcha (arcibiskup) Rusínské katolické
církve. Byl zabit rozlíceným davem ve Vitebsku v současném Bělorusku a je patrně nejlépe známou obětí protikatolického
násilí v souvislosti se zaváděním Brestlitevské unie. Katolickou církví je uctíván
jako mučedník a světec, jeho smrt odráží
konflikt mezi pravoslavnými a katolický-

listopad 2019

„Bůh je do nás zamilovaný,“ řekl jednou
v kázání papež František. „Myslím, že neexistuje teolog, který by toto mohl vysvětlit:
nelze to vysvětlit. O tom lze pouze přemítat, snít a plakat radostí,“ komentoval papež úryvek z Janova evangelia (J 4,43–54).
Kdo chcete spolu s námi zkoušet odpovědět
Bohu na tuto lásku, pojďte Ho chválit, vzývat a zpívat Mu písně.
Milí přátelé, zveme Vás na pravidelný večer chval, který se uskuteční v pondělí
25. listopadu 2019 v boční kapli kostela po
skončení večerní mše svaté, tj. od zhruba
19.20. Doprovází nás kytary a další nástroje a každý se může svobodně zapojit zpěvem, slovy nebo v tichém společenství.
Přítomen je zpravidla kněz, s možností
svátosti smíření, a vedle společné modlitby můžete využít i přímluvnou modlitbu
s laikem v prostoru před svatostánkem.
Večer chval trvá asi hodinu.
Slova písní a texty žalmů či jiné biblické
úryvky promítáme na stěnu. K dispozici
jsou i vytištěné zpěvníky.
Za kapelu Kairos
Markéta Růžičková
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Klub seniorů zve

24. 11.
Milan Miškařík – zpívání s harmonikou
8. 12.
Jiří Janák – vánoční pohledy
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

ZPRÁVY Z FARNOSTI
dárků všeho druhu a to ručně vyráběných.
Zakoupením výrobku uděláte radost nejen
pod stromečkem, ale také našim salesiánům, neboť výtěžek bude použit na probíhající rekonstrukci! Do poslední chvíle se
můžete připojit i se svými výrobky či pomocí s prodejem…. moc se na vás těšíme!
Za celý tým
Jitka Čaplová
777 217 989

Farní ples

Předvánoční prodej
nakladatelství Portál
Přijďte na bronzovou neděli 8. prosince od
8.00 do 12.00 hod na předvánoční prodej
nakladatelství Portál do agapé sálu pod
kostelem (vstup zahradou). V nabídce budou novinky i osvědčené hity, dětské knihy i duchovní tématika. Vše se slevou 20%,
platba kartou samozřejmostí. A možná přijde i ředitel…!
Tomáš Večerka
vecerka@portal.cz
tel. 283 028 201

Adventní trhy 15. 12.
Dovolte mi, abych vás za celý tým nadšených tvořitelů co nejsrdečněji pozvala na
letošní adventní trhy u Terezičky. Po každé dopolední mši v neděli 15. 12. v prostoru sálu na agapé! Jako každý rok se můžete těšit na pestrou nabídku hodnotných
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Naši milí farníci, ráda bych vás pozvala
na farní ples, který se bude konat 25. ledna 2020 od 19.30 v KD Ládví. Jako vždy je
to skvělá příležitost nejen k tanci a zábavě,
ale i k setkávání se s přáteli ve společenství naší velké farnosti. Připravujeme pro
vás nabitý program a těšíme se, až to společně s vámi prožijeme.
Zároveň vás chci poprosit, zda byste přispěli do plesové tomboly. Minulé roky jste
přinášeli skvělé ceny a za to vám mockrát
děkujeme. Chtěli bychom vás opět požádat, zda byste mohli přispět a přinést něco
upečeného, uvařeného nebo ručně vyrobeného. Kdo by si nevěděl rady, může mě
kontaktovat na níže uvedený e-mail. Předem děkujeme.
Těšíme se na vás! Za plesový tým
Markéta Gregorová
maki2580@seznam.cz

Dětský karneval
Milí přátelé, zveme Vás na Farní dětský
karneval, který se bude konat v neděli 16.
2. 2020 od 14 do 17 hodin v prostorách Salesiánského střediska. Téma je tentokrát
Mořský svět. Těšíme se, že přivítáme rybičky či jiné mořské živočichy, piráty, námořníky a další fantastické masky.
Vlaďka Jarošová

Kobylístek
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Sčítání lidu kostelního
6. října 2019 proběhlo v naší zemi sčítání návštěvníků nedělních katolických bohoslužeb. I v našem kostele. Děkujeme za
spolupráci. A jestli vás zajímají nějaká čísla, tak tady jsou: Rozdalo se 1360 sčítacích
lístků. Vrátilo se jich 1273 vyplněných.
Z nich jsme vyčetli následující:
▸ V sobotu večer přišlo 50 lidí, kteří pak
již nešli v neděli na mši.
▸ V neděli na ranní mši bylo 133, na deváté 498, na půl jedenácté a u svaté Kláry 393, na večerní 199 lidí. Z toho 550
mužů, 723 žen. 573 výdělečných a 700
nevýdělečných.
▸ 348 dětí do 18 let a 925 dospělých.
▸ Věkový průměr všech byl 38,9 roků.
P. Martin Hobza

Bazárek se vydařil i přes omezení
Podzimní bazárek proběhl opět ve farním
sále, přestože prostor byl trochu omezen
kvůli probíhající rekonstrukci. S velkou
radostí však můžeme oznámit, že i tentokrát se moc vydařil. Výsledkem je výtěžek
ve výši 15 500 korun, který byl předán salesiánům na rekonstrukci vstupních prostor. Několik málo zbylých věcí a hraček
putovalo jednak do Diakonie Broumov, jednak do Klokánku v Chabařovické ulici.
Velký dík patří všem, kdo nějak přiložili ruku k dílu a díky nimž byl celý průběh
bazárku hladký. Za technické zázemí patří dík Tomáši Redlichovi a za podporu také
našemu faráři Martinu Hobzovi.
Děkujeme všem, kdo respektovali námi vydaná omezení.
Na jaře se sejdeme již v technicky snazších
podmínkách. Budeme se na vás těšit!
Štěpánka Syrová a Markéta Skalská
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Drakiáda
Letošní drakiádě počasí příliš nepřálo. Nepřišel sice prudký déšť, ale nepřišel ani
vítr, takže draci letěli jen vytrvalým běžcům. I tak ale pár statečných rodin zůstalo
a nakonec z toho bylo vcelku fajn odpoledne. Soutěž o nejkrásnějšího draka vyhráli
Fabianovi, kteří svého krasavce i sami vyrobili.
Altmanovi

Kobylístek
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Pomoc sestrám Matky Terezy

Milí farníci, jak už asi většina z nás ví,
v naší farnosti působí misionářky lásky –
sestry Matky Terezy. Starají se o chudé,
nemocné, potřebné, o lidi bez domova. Učí
katechismus, provozují bezplatnou jídelnu a sprchu pro bezdomovce a navštěvují
romské rodiny a mladé lidi.
Kdyby jim chtěl někdo krátkodobě nebo
dlouhodobě pomoci, tak tady je, co sestry
potřebují:
Potravinová banka
▸ sestry nutně potřebují řidiče s autem,
který by jim podle potřeby přivezl jídlo
z potravinové banky v Praze 9 Letňanech (nejlépe více dobrovolníků, aby se
mohli střídat)
Osobní pomoc
▸ pomoc instalatéra a elektrikáře (drobné
opravy)
▸ kuchaře, kuchařku, někoho, kdo by rád
pomohl hlavně se sobotním vařením
▸ někoho na výpomoc a přípravu programu pro práci s mladými Romy
▸ řidiče (sestry nemají auto, občas by potřebovaly odvézt na větší nákupy)
▸ pomoc v zahradě
▸ před Vánoci také někoho ochotného na
pomoc s cukrovím
Materiální pomoc
▸ čisté oblečení pro muže, např. ponožky,
spodní prádlo, v zimě čepice, rukavice,
apod.
Děkujeme.
Sestry Matky Terezy
Zenklova 846/195
284 693 513
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Spolubydlení

Hledám spolubydlení jedné místnosti, nejlépe na Praze 8 nebo 9. Do 7 tisíc i s poplatky. Děkuji.
Otto Banko
banko@centrum.cz
tel. 604 265 182

Hledá se pronájem
Hledám hodnou bytnou, která mi pronajme malý byt v Bohnicích a okolí. Jsem
věřící zdravotní sestra a učitelka hudby
v jedné osobě. Současná bytná si mě chválí, potřebuje však již byt užívat sama. Kontakt
petravaskova@seznam.cz
tel. 737921665

Jeden dětský dárek navíc
Milí farníci, ve spolupráci se sociálním odborem Městské části Praha 8 máme znovu možnost udělat dětem radost vánočním
dárkem nebo podpořit aktivity dětí v rámci Salesiánského centra formou zakoupení
slevového kuponu. Aktuální přehled přání
bude po 17. 11. na dětské nástěnce v kostele a v elektronické podobě na odkazu Jeden dětský dárek navíc 2019, který naleznete na farním webu. Zároveň tam najdete
i podrobné informace k předávání dárků.
Přikládáme poděkování z loňského roku,
které nám zaslala maminka jednoho
z dětí.
Kateřina Jelínková
k.jelinkova@gmail.com
tel: 721 863 552

Kobylístek

Poděkování loňským dárcům od jedné z maminek
Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila svoji úctu a poděkování Vám salesiánům, za Váš vánoční dárek pro našeho syna Lukáška. Lukáškovi dárek udělal velikou radost a navíc
ho potěšilo i to, že Ježíšek mu nadělil tu hračku, kterou si moc přál. Dalo mu to velikou
chuť do další práce na sobě, vzhledem k jeho ADHD s poruchou soustředěnosti. Udělali jste nám všem velikou radost! Není nic hezčího než vidět dětskou radost z dárku
pod stromečkem. MOC A MOC DĚKUJEME. Nikdy na Vaši pomoc nezapomeneme. Až
se nám opět začne dařit, a já v to stále věřím, Vaši pomoc Vám vrátím a s radostí,
protože vím, že Vy pomáháte opravdu potřebným a děláte to s plným nasazením.
Přeji Vám do nového roku všem hlavně zdraví, a abyste kolem sebe viděli jen samé
dětské úsměvy, které Vám budou a jsou jedinou Vaší odměnou za Vaši záslužnou práci a pomoc rodinám v nouzi.
S úctou, ČM

CITÁT SV. TEREZIČKY

„Vždycky jsem plnila vůli Boží.
Doufám proto, že po smrti, bude
Bůh, také plnit má přání.“
sv. Terezička

listopad 2019
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POZVÁNKY ODJINUD

BOHOSLUŽBY V DOMOVECH PRO SENIORY, PODZIMNÍ FARNÍ POUŤ
Domov seniorů Kubíkova

Pozvánka Pastoračního střediska
arcibiskupství – Centra pro rodinu

Barokní roráte aneb
Radostné zpěvy adventní

Adventní zastavení k obnově manželského slibu
30. listopadu od 15 do 18 hod. v Pastoračním středisku. Duchovní obnovou bude
provázet P. Michal Němeček. Podrobnosti
a přihlášky na webu níže v kontaktech.

Farnost sv. Václava, Praha 9 – Prosek Vás
zve na duchovní hity od doby Karla IV. až
dodnes. Sobota 30. 11. 2019 v 18.00 hod.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Bílenecké náměstí, Praha 8 – Chabry. Vstupné dobrovolné. Podrobnosti na stránce www.starebohnice.cz
Renata Molová

Společná příprava na život v manželství
21. ledna až 10. března, vždy v úterý od
19.30 do 21.30 (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice). Snoubenci se přihlašují na webu níže
v kontaktech. Kapacita kurzu je omezená.
Pro povzbuzení a inspiraci zveme také na
web www.manzelstvi.cz
Jana Šilhavá a Klára Kudrnová
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel. 220 181 777
email: cpr@apha.cz
www.apha.cz/cpr

Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci sloužíme mši svatou v Domově seniorů v Kobylisích (Mirovická) v 15.00.
Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci sloužíme mši svatou v Domově seniorů v Ďáblicích (Kubíkova) v 15.30.

Synoda o mládeži – přednáška
Sdružení
salesiánů
spolupracovníků
a Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická zvou na přednášku
paní farářky Martiny Viktorie Kopecké,
účastnice na synodě o mládeži. Uskuteční
se na Jaboku 14. 11. v 19.00 v Salmovské 8,
Praha 2.
Redakce

Rožmitál

Slůvko

Při podzimní farní pouti jsme navštívili mimo jiné Rožmitál pod Třemšínem, kde jsme se pomodlili
u hrobu Jakuba Jana Ryby a poslechli si část jeho vánoční mše na varhanách, na které hrával.

Každý pracovní den je dětem k dispozici od 14 do 18 hodin oratoř. V 16.45 je pokaždé čeká salesiánské „slůvko“.
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Florbal v Kobylisích
pro děti i pro dospělé
Historie florbalu v naší farnosti sahá do
období počátku působení Ládi Banďoucha,
který jako nadšený sporťák hned po svém
příchodu zapojil do tohoto sportu naše kluky. Začal s nimi jezdit na florbalové turnaje do Uhříněvsi a někteří z nás tatínků
jsme mu pomáhali jako doprovod, kustodi
či trenéři jednotlivých týmů, mnohdy sestavených na poslední chvíli.
Když jsem viděl, jak kluci hrají, tak jsem nostalgicky zavzpomínal na svoje dětská léta.
Náš volný čas jsme tenkrát trávili se spolužáky v parku v centru Prahy – půl roku s fotbalovým míčem a půl roku s hokejkou. Proto
jsem se obrátil na Láďu s tím, abychom florbal začali hrát i my dospělí. Láďa mi sdělil,
že v jeho předešlém působišti v Sebranicích
se pro dospělé dokonce pořádá turnaj veteránů, kterého bychom se mohli zúčastnit.
Hrát na turnaji veteránů mi zprvu nepřišlo
příliš lichotivé, ale touha zahrát si byla mnohem větší a tuto příležitost jsem si nechtěl
nechat ujít. V kostele i na ulici jsem oslovoval známé tváře a každého se ptal, zda si nechce zahrát. Nakonec se mi skutečně podařilo sebrat hrstku nadšenců, kteří do toho
šli se mnou. A tak jsme vyjeli na náš první
turnaj do Sebranic, a to bez jediného předešlého tréninku, zato s velkým nadšením. Již
si nevzpomínám na přesné složení našeho
prvního týmu, ale vybavuji si, že nám místní museli dva hráče zapůjčit, abychom vůbec
mohli střídat. Všechny tři týmy soupeřů sice
vypadaly jako veteráni, ale skutečnost byla
úplně jiná. Narazili jsme na dobře sehrané
a zkušené týmy, které si s námi pohrávaly jako kočka s myší. Nejbolestivější byl pro
nás hned úvodní zápas, ve kterém jsme inkasovali asi 15 gólů. Skóre po všech třech
zápasech tehdy bylo asi 30:0. Zcela živě si
však pamatuji na našeho historicky prvního
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brankáře, kterým byl Tomáš Kašpar, zvaný
Bivoj, který skutečně hrdinsky zaklekl do
naší branky. Díky celkovému výsledku mi
ho bylo líto, ale odvedl pochvalný výkon. Je
fakt, že od té doby již nikdy více mezi nás nezavítal. Podobně málem dopadl i další z tehdejšího týmu, Petr Novák, kterého náš první herní projev a neoslnivý výsledek zdeptal
natolik, že se příštího turnaje raději nezúčastnil. Nakonec ale změnil svůj názor a od
té doby hraje pravidelně a patří k nejlepším
obráncům, bez kterého si náš současný repre-team nedovedu představit. Navíc po odchodu Ládi Banďoucha se spolu s Jindrou
Kratěnou dále věnují dětem, které pod jejich
vedením již vybojovaly na dětských florbalových turnajích mnoho cenných kovů.
Abych nepomlouval jen ostatní, řeknu i něco
o sobě. Přesto, že jsem nejstarším členem
našeho týmu, zápal do hry mě zatím neopouští. Snažím se zapojovat ve hře v útoku,
protože mě nejvíc baví dávat góly. Pravdou
je, že se při přeběhnutí tělocvičny tam a zpět
slušně zapotím, a musím tedy často střídat.
Další fází asi bude, že se zapotím již při pouhé představě, že bych měl tělocvičnu přeběhnout. Tak daleko ale zatím ještě nejsem
a doufám, že mi síly a entuziasmus pro tento
sport ještě nějakou dobu vydrží.
V současném týmu se střídavě pohybuje
asi dvacítka hráčů. Scházíme se na pravidelných trénincích každý pátek od 19.30 do
21.00 hod. v pronajaté tělocvičně ZŠ Žernosecká.
Nejsme uzavřená skupina vyčleněná jen
pro „starší pány“ z naší farnosti. Na tréninky s námi chodí i dívky, naše omladina, známí i sousedé. Rádi mezi sebou uvítáme další nové tváře zapálené pro tento sport nebo
i ty, kteří si ho chtějí třeba jen zkusit. Hrajeme především pro radost a zábavu!
Na všechny se těším a zůstávám s pozdravem
Slávek Míka

Kobylístek

Jindra Kratěna, Martin Šmehil (zdravoťák), Slávek Míka, Petr Novák
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Nepřestává mě fascinovat, jak mi některé respondenty Pán přímo posílá.
Že má do Kobylis přijít nový salesián, jsem si samozřejmě v Kobylístku
přečetla, ale nebyla tam fotka, tak se informace hned zase vytratila
a myšlenka na rozhovor nepřišla. Pavla Liškutina mi na agapé představil
Ondřej Remeš, a protože jsem dalšího respondenta zrovna hledala, hned
jsme se na rozhovoru domluvili. Trochu jsem předpokládala, že půjde
o běžnou formu rozhovoru se salesiánem – odkud pocházíš, rodina,
studia, cesta k salesiánům, salesiánská díla. Během hovoru jsme ale
brnkli o Pavlovy etapy života, které nás zavedly do netušených končin.
Odkud do Kobylis přicházíš?
Přicházím ze Zlína, kde jsem byl čtyři
roky. Je tam relativně velká farnost, asi tisíc lidí během neděle a velký klub mládeže, který poskytuje spíš sociální služby než
volnočasové aktivity.
A odkud pocházíš?
Pocházím z malé vesnice, která se jmenuje Moravské Bránice, asi 30 km jižně od
Brna, vedle Ivančic, které jsou známější
díky Vladimíru Menšíkovi, který se tam
narodil.
Prozraď něco o své rodině.
Mám dvě sestry, mladší je salesiánka
a starší je vdaná a má rodinu. Tatínkovi
bude příští rok 90 let, celý život varhaničil a hrával v kostele, vedl sbory na Vánoce
a Velikonoce. Maminka vytvářela domácí zázemí. Zemřela loni. Rodiče mi předali
víru, chodil jsem s nimi do kostela. Ministroval jsem málo, maminka moc nechtěla,
spíš jsem byl s tatínkem na kůru u varhan.
Rejstříkoval jsem mu a otáčel noty. Ministroval jsem výjimečně, když pan farář přišel, že nikdo není.

Dlouho jsem
povolání necítil
24

Co jsi vystudoval?
Vystudoval jsem střední školu elektrotechnickou. Technika mě od dětství táhla.
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Od páté třídy jsem lidem spravoval televize a rádia po dědině. Když jsem se potom
stal salesiánem, tak jsem si dodělal ještě
pedagogická studia na Karlově univerzitě, abych mohl vyučovat náboženství. Deset let jsem pracoval u sálových počítačů
ve Zbrojovce. Později jsem vyvíjel, vyráběl
a opravoval počítače pro České dráhy ve
společnosti AŽD – Automatizace železniční dopravy. To byly první počítače, na kterých se tiskly jízdenky, když se přestaly
používat ty malé, kartonové. Díky této práci jsem získal mezinárodní jízdenku zdarma a dostal jsem se na cestu po Evropě.
Byl jsem ve Fatimě a v Lurdech. Tři roky
jsem byl eisenboňákem a po roce jsem získal nárok na tuto jízdenku a potom jsem
už odešel k salesiánům.
A máš tu jízdenku pořád?
Nemám. To byla mimořádná příležitost
a potom ji dokonce zrušili úplně. To byl
takový paradox. Za komunistů měli tuto
jízdenku všichni, ale nemohlo se cestovat, protože hranice byly zavřené. Já měl
to štěstí, že jsem nárok na jízdenku získal
rok po revoluci, otevřely se hranice a ještě tu jízdenku nestačily České dráhy zrušit. Jízdenka stála 55 korun a mohl jsem si
vybrat státy, do kterých chci jet. Do každého státu jsem za 10 korun získal jízdenku,
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která platila šest měsíců a měla čtyři kupony. Každý ten kupon po podpisu a zapsání data platil jako dvoudenní jízdenka do
vybraných vlaků. Třeba neplatila ve Francii do TGV. Bohužel byl problém s dovolenou a měl jsem k dispozici jen dva týdny.
Chtěl jsem si připlatit ještě dalších 10 korun na trajekt do Afriky, protože trajekty
z Portugalska do Afriky patřily pod dráhy.
Ale nebyl prostě čas. Fatima v Portugalsku
mě uchvátila. Na rozdíl od Lurd, kde je kromě poutního místa i hodně komerce. Do
Fatimy jsme přišli v neděli v noci a vůbec
nic takového tam nebylo, až jsme si mysleli, zda nejsme v jiné Fatimě. Já to přisuzuji
tomu, že Lurdy jsou v podstatě na turistické trase, tak tam jezdí spousta turistů spíš
než poutníků, a když už jedou kolem, tak
se v Lurdech zastaví. Kdežto do Fatimy jedou cíleně poutníci a ti tam nejedou nakupovat. Sami Portugalci jsou citelně chudší
než třeba Španělé, takže oni toho také moc
nekoupí. Fatima na mě působila velmi čistě. Ve Španělsku jsem navštívil Barcelonu
a viděl jsem rozestavěnou katedrálu. Tehdy vypadala jako ruský kostel, samostatné věže a mezi nimi rostla tráva a pásly se
tam ovce. Byli jsme tam rok před olympiádou a přespávali jsme v rodící se olympijské vesničce.
Jaká byla Tvoje cesta k salesiánům?
Zajímavá. Dlouho jsem povolání necítil.
Byl jsem na vojně v Plzni a tam jsem poprvé zažil společenství. Naše farnost doma
byla tradiční a žádná společenství se tam
nescházela. Později jsem se ještě dozvěděl
vážnější důvod, proč se v naší farnosti nic
nedělo. Náš farář byl jezuita a byl státem
tak kontrolovaný, že při sebemenší aktivitě mu hned vyhrožovali, že ho zavřou. Ve
společenství v Plzni během vojny jsem tak
zažil poprvé obrodu vlastní víry. Se salesiány jsem se seznámil prostřednictvím

26

ROZHOVOR
kolegy ve Zbrojovce, který byl salesiánem
spolupracovníkem. Sám jsem se jím později chtěl stát taky. Teprve po revoluci, když
jsem se dozvěděl, že je i jiná možnost než
být knězem, a potkal jsem salesiány koadjutory, jsem o této cestě začal uvažovat.
Před revolucí jsem vůbec nevěděl, že v tehdejším Československu salesiáni jsou a že
ne všichni jsou kněží. Od salesiánů spolupracovníků, kde jsem prošel přípravnou
fází, jsem přešel přímo k salesiánům. Moje
sestra byla u spolupracovníků se mnou
a přešla k salesiánkám.

Jaký je smysl poutního domu Velehrad
a celého díla?
Dílo Velehrad bylo založeno již Karlem IV.
Poutní dům Velehrad měl usnadňovat českým poutníkům pouť do Říma a poskytoval jim zázemí. Zpočátku to byla jednoduchá ubytovna. Komunisti původní dům
prodali a bývalí exulanti sehnali dům
nový, díky kardinálu Josefu Beranovi a papeži Pavlu VI., který jim dům daroval. Mohli tak založit dům nový. V domě se scházeli
zejména exulanti, protože za komunismu

se do Říma moc poutníků z Čech nedostalo. Podobné domy byly zakládány exulanty po celém světě, v Londýně, na několika
místech ve Spojených státech amerických,
na dvou místech v Itálii. Po revoluci začaly
domy ztrácet pro exulanty význam, protože už se mohli vracet do Čech a neměli takovou potřebu se scházet. Domy se začaly
i zavírat, protože děti exulantů se již plně
asimilovaly a neměly vůbec potřebu navázat na tuhle tradici jejich rodičů. V Římě
se proto dům znovu proměnil na poutní,

Která salesiánská díla jsi prošel?
Přednoviciát jsem měl v Brně-Žabovřeskách. Tehdy se tam chystala stavba nového kostela, tak jsem měl za úkol vyřizovat
různé záležitosti kolem architektonické
soutěže. Noviciát jsem prožil v Hodoňovicích u Frýdku-Místku, jeden rok. Ještě
tam jsem skládal první sliby, dočasné. Sliby jsem skládal dvakrát na tři roky a teprve po šesti letech jsem skládal věčné sliby.
Dalších sedm let jsem strávil v Praze – Dolních Počernicích a tam jsem se učil pracovat s kamerou. Pan Oberreiter, který zakládal Českou televizi, ale z kádrových
důvodů ho vyhodili a celý život v tomto
oboru pracoval, se znal dobře se salesiány. On mě s kamerou učil, abych se stal
jeho nástupcem. Dál jsem putoval znovu
do Brna-Žabovřesk. Mezitím spolubratr
Petr Chovanec vystudoval v Římě masmédia a tvořili jsme spolu tým, který pracoval
pro Českou televizi, pro křesťanské vysílání. V Brně-Žabovřeskách jsem dělal také
ekonoma objektu. Po dvanácti letech jsem
odešel do Říma. Tam jsem pět let pracoval
v poutním domě Velehrad, protože od doby
totality ten dům vedli salesiáni. My jsme
dům připravovali na zpětné předání diecézi a biskupské konferenci.
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protože po revoluci byl opět ohromný zájem o poutě do Říma. V Londýně dům nějakou dobu fungoval pro české a slovenské
au-pair, které tam odcházely za prací. Ve
Spojených státech je komunita exulantů
stále ještě velmi živá a ti se v domech ještě schází. V Římě se nám podařilo dva ze
tří domů opravit a zrekonstruovat, předali
jsme je zpět diecézi a ta letos provádí rekonstrukci třetího domu.
Jak funguje možnost ubytování se
v poutních domech, které k tomu účelu
znovu slouží?
Do poutního domu v Římě je možné zavolat
– zavedli jsme tam českou telefonní linku
– nebo si ubytování rezervovat přes internet (www.velehrad.it) nebo po e-mailu. Ze
tří čtvrtin jsou ubytovávány skupiny, které
pro ubytování mají před jednotlivci nebo
rodinami přednost. Když ke skupině zbyde volné místo, také se doplní jednotlivci
nebo rodinou.
Kdo zajišťuje provoz domu?
V domě je správce. Za nás jsme provoz zajišťovali tři salesiáni a dvě sestry, Italky.
Salesián před námi využíval systém tzv.
tetiček. Tetičky byly důchodkyně z Čech,
které měly čas a na tři měsíce až půl roku
tam přijely a vykonávaly veškerou činnost
kolem domu. Za byt a za stravu, on jim zaplatil i cestu do Říma. Před revolucí tam
byli běžní zaměstnanci, Italové. Ze zákona
musel mít minimálně dva italské zaměstnance, jinak by mu nepovolili ten dům provozovat. Dnes jsou tam sestry z jezuitské
větve a kněží se tam střídají z diecéze.
Proč je v domě kněz?
Hlavním smyslem domu není jen poutníky ubytovat, ale poskytnout jim i duchovní
péči. Proto kněz. Slouží v domě mše svaté,
pokud nepřijede skupina se svým knězem.
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Doprovází poutníky po svatých místech
v Římě. Pořádají se tam i exercicie, třeba
na téma sv. Pavel, a chodí se po Římě po
místech, kde sv. Pavel působil.
Vraťme se z Říma zpět na Tvoji salesiánskou cestu.
Z Říma jsem se tedy vrátil do Zlína, kde
jsem pobyl čtyři roky. Oficiálně jsem byl
ekonomem komunity, ale jinak jsem byl zapojen různě. Učil jsem náboženství, vedl
jsem společenství mladých. Byla tam taková zvláštnost, se kterou jsem se předtím nesetkal. Skupina děcek z osmé, deváté třídy, tedy ve věku, ve kterém se děcka
začínají z kostela ztrácet. Aby měli nějaké
společenství, kam se můžou vracet. Když
pak odejdou do jiného města na střední
školu, kde nemají náboženské zázemí, mohou se vracet domů do tohoto společenství.
Trochu je to podpořeno i tím, že ve Zlíně je
mnoho skautů, takže jsou zvyklí se družit
a scházet se. Nevím, zda tento model může
fungovat i na jiných místech. Také jsem
ve Zlíně vedl různé kroužky, například fotokroužek. S důchodcema jsem chodil na
nohejbal. Díky svému technickému vzdělání a praxi jsem také měl na starosti správu počítačové sítě, tvorbu webových stránek, správu facebooku a tak různě. Zlíňáci
se hodně schází. Všichni pálí, tak se zvou
na štamprdlu, když vypálí novou slivovici.
Díky tomu jsem ve Zlíně nejrychleji poznal
největší množství lidí. Ani v Žabovřeskách
jsem za dvanáct let nepoznal tolik lidí, co
ve Zlíně za čtyři roky.
Řekni ještě trochu víc o své spolupráci
s Českou televizí.
K tomu jsem se dostal právě přes pana
Oberreitera, který z kádrových důvodů nemohl pro Českou televizi pracovat a znal
se s naším bývalým provinciálem, P. Vikem, který už nežije. Hodně natáčel i pro
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salesiány, třeba na chaloupkách. To bylo
velké riziko a máme díky tomu záběry z té
doby. Od něho jsem se naučil nejvíc. Naučil
jsem se filmovat, střihat, tehdy ještě v páskové střižně a později i v digitální. V Brně
jsme v našem salesiánském domě měli
vlastní střižnu. Často nás využívala i Česká televize, když například zemřel Jan Pavel II., najednou potřebovali desetkrát více
náboženských pořadů a neměli na to vlastní kapacitu. To jsem dělal technika střižny, protože když přišli lidi z České televize,
tak jsem je s technikou naší střižny musel
seznámit.
Říkáš naše střižna. Ta patří salesiánům?
Ano, patří salesiánům. Seznámili jsme se
se salesiánskými spolupracovníky z Turína, kteří vybudovali podobnou velkou
střižnu pro celý salesiánský svět. Spousta filmů ze salesiánského světa je právě
z této střižny. Oni nám také pomohli k získání techniky, která je velmi drahá. Byli
jsme u nich na školení v Turíně. Salesiánská provincie kvůli naší střižně založila
také obecně prospěšnou společnost, o.p.s.,
protože salesiánská provincie nebyla pro
Českou televizi profesionálním partnerem
a televize by nám nemohla zadávat práci.
Předpokládám, že s touto částí Tvého
života také souvisí český dabing filmu
Don Bosco.
K tomu jsem také přišel jako slepý k houslím. V roce 2004 nám salesiáni z Itálie film
pro dabing nabídli, protože film byl pro dabingy, vyjma anglického, volný. Přesto byl
pro nás velmi drahý. Tehdejší provinciál
František Blaha nás do toho postrkoval, mě
a Majku Kučerovou, salesiánku, která také
vystudovala média a byla se mnou v Brně
v týmu ve střižně. My se toho z finančních
důvodů velmi báli, protože se muselo do

listopad 2019

projektu vložit asi šest set až sedm set tisíc,
aby se vůbec mohlo začít vyrábět. Práva
a vše potřebné kolem jsou velmi drahé. Nebýt to přes salesiány, ale komerčně, bylo by
to ještě o řád dražší. František to tehdy rozlouskl, protože řekl, že to považuje za dobrou věc a prohlásil: „Já vám ty peníze dám,
a když se to nepodaří, tak to provincie zaplatí a hotovo. Když se to podaří, tak se ty
peníze vrátí.“ Vzpomínání na to mě dodnes
velmi dojímá (Pavlovi opravdu zvlhly oči
a zadrhával v hlase, pozn. autora). Distribuci jsme dělali přes sestry Paulínky, protože
ony měly zkušenosti, a zadali jsme dabing
společnosti, která hodně dabuje. Stáli jsme
před otázkou nákladu. Kolik? Paulínky říkaly, že Čechy jsou pohanské, že ony dělají tak maximálně 700 ks a zpravidla to ani
neprodají. Riskli jsme to a nechali jsme vyrobit 3000 ks!!! Paulínky nám říkaly, že nemáme rozum. Všechny kusy byly do třech
dnů prodané!!! Museli jsme nechat dovyrobit další 3000 ks. Byla to neskutečná síla
a Paulínky kroutily hlavami. Salesiáni mají
spoustu lidí, kteří k nim mají vztah. Filmy
tak byly okamžitě prodané. Pán Bůh to tak
zařídil, i to, že jsem se k tomu tímto způsobem dostal. Na dabingu pracovala spousta
lidí. Velké zásluhy měl Martin Hobza, protože umí dobře italsky, tak nám dělal korekce textu. Film se překládá úplně jinak
než knížka. Film překládá ten, koho si zvolí režisér. Ten to přeloží tak, aby text dobře klapal s tím, jak herci otevírají pusu. I za
cenu toho, že to není doslovný překlad. Teprve zpětně, pokud má zadavatel zájem,
sežene si někoho, kdo to zpětně přehodnotí, a dohaduje se s překladatelem režiséra
a vyhádá kompromis. Martin v tomhle velmi zapracoval. Měl zkušenost z italské oratoře, znal jazyk velmi dobře, včetně slangu
a salesiánského žargonu. Doslova a do písmene se popral s překladatelem a úroveň
filmu tak o třídu zvedl. To my bychom nedo-
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kázali vybojovat. Takových lidí kolem filmu
bylo mnoho. Já dělal hlavně takové ty technické věci, byl jsem v kontaktu s firmou,
která nám DVD lisovala.
Na fotografiích, které jsi mi ukazoval,
jsi často s kytarou. Úzký vztah k hudbě
jsi, hádám, získal po tatínkovi.
Je to tak. Všechny tři děti jsme musely absolvovat celý cyklus hry na klavír a doma
jsme měli pianino. První dva roky mě to
i bavilo. Pak jsem změnil učitelku a hrál
jsem z donucení. Ale tatínek měl pevnou
ruku a já jsem povaha, která se moc nevzpouzí, a zpětně jsem rád, že jsem to neopustil. Když vidím jiné spolužáky, kteří
měli větší talent než já, ale ukecali rodiče,
aby už nemuseli pokračovat, tak to byla
škoda jejich talentu. Když jsem ale vypa-

ROZHOVOR
dl na střední školu, řekl jsem, že klavír už
nikdy! Pán Bůh má ale smysl pro humor
a v druhém ročníku za mnou přišel spolužák, že zakládá kapelu a nemůže sehnat
klávesistu. Na to mě chytil. Takže jsem ve
hře do vojny pokračoval, byť jiným způsobem. Protože jsem silný ročník 1964, bylo
nás moc a armáda nás nemohla všechny pobrat a dala nám některým odklad.
Já byl mezi nimi. Celá kapela tedy odešla
na vojnu, jen já ne a ještě jeden člen, který měl modrou knížku. Ten přešel ke kapele, které odešli také dva členové na vojnu
a potřebovali je nahradit, a vzal mě s sebou, protože hledali klávesistu. Mohl jsem
dalšího půl roku intenzivně hrát, protože jsme měli vystoupení i třikrát v týdnu.
Vpadl jsem tak do funkční kapely a zažil si
i to výsluní. Ale také jsem si odnesl zkuše-

nost, že do takové kapely po vojně už nepůjdu. Kapela mně hodně dala, ale to prostředí pro mě, jako pro věřícího, nebylo a viděl
jsem i negativa takového života. Na vojně
jsem pak hrál na kytaru. K té jsem přišel
taky zajímavým způsobem. Tatínek mně ji
nechtěl koupit. Jednou mi dal peníze, že si
mám jít koupit nové boty, a já usoudil, že
boty ještě vydrží, a konečně jsem si koupil kytaru. To tatínek neměl radost. Kytaru jsem pak využil na vojně i v Brně v různých společenstvích.
Nechce Tě Martin využít tady na kůru
k varhanům?
Už mi říkal. Prý je tady taková nouze, že
s Libečkem připravují sekvencer, aby při
některých mších hrál automat. S provinciálem jsem ale domluvený, že kromě občasných akcí bych tento rok neměl dělat nic,
kromě funkce sekretáře provinciální rady.
To je totiž tak bohatá činnost, že se jí potřebuji opravdu intenzivně věnovat.
Co všechno tedy Tvoje hlavní funkce
zde v Kobylisích obnáší?
Provinciální rada je kolokvium asi sedmi lidí, kteří jsou jmenováni ze salesiánů
v republice, a je to právě provinciální rada,
která ve spojení s provinciálem řídí chod
celé provincie. Rada má různá zasedání
a aktivity a sekretáře, který spoustu věcí
zařizuje a organizuje. Komunikuje s hlavním domem v Římě. Taky bych chtěl vytvořit databázové systémy, které se ve světě
již běžně a hodně používají a které budou

umět komunikovat s hlavním domem
v Římě. Nyní se s funkcí hlavně seznamuji,
objevuji, co všechno obnáší, a učím se vyhodnocovat, co je důležité a co třeba může
počkat.
To se tu mezi lidmi moc vyskytovat nebudeš.
To jen ten první rok. V Římě mi hodně
chyběla stálá salesiánská práce s mládeží. V ní jsem potom pokračoval hlavně ve
Zlíně. I tady bych se chtěl seznámit s náplní práce jednotlivých částí salesiánského
centra. Příští rok bych se už rád do nějaké
pravidelné aktivity zapojil.
Na co se v nejbližší době těšíš?
Hodně se těším, že budu mít možnost blíž
poznat svoje spolubratry, protože je tady
největší komunita v republice. Rád bych se
seznámil s lidmi z farnosti a s těmi, kteří
tady různě pracují na salesiánském díle.
Do těchto kruhů bych rád a co nejdříve
pronikl. Seznamovat se s lidmi je vždycky
příjemná věc.
Děkuji za rozhovor
Olga Lisáková

Pavel Liškutin (nar. 29. 10. 1964), vystudoval Střední školu elektrotechnickou v Brně,
pracoval ve Zbrojovce a u dráhy, prošel salesiánská díla v Brně-Žabovřeskách, Hodoňovicích u Frýdku-Místku, Praze – Dolních Počernicích a Zlíně. Od září zastává v Praze-Kobylisích funkci sekretáře provinciální rady. Mezi jeho záliby patří fotografie, film a hudba.
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Děti pomáhají dětem
Že děti chtějí a umí pomáhat, nás přesvědčily dvě nedávné akce – misijní jarmark
pořádaný farníky z Halenkovic a sportovní
turnaj O pohár uhříněveského starosty. Na
obou akcích měly velký podíl tamější děti.
V Halenkovicích se díky dětem se podařilo
vybrat 10.000 Kč a poputují na podporu některého z našich dobrovolníků. Děkujeme
dětem a všem, kteří koupí přispěli na dobrou věc, celé farnosti a paní Kateřině Březíkové za zprávu o akci a krásné fotky.
Další velké díky letí do Uhříněvsi, kde Turnajem O pohár uhříněveského starosty odstartovala 12. 10. 2019 florbalová liga. Zájem o turnaj byl velký a kromě radosti ze
hry měli hráči během celého dne v rámci
projektu „DĚTI DĚTEM“ možnost získat
každým vstřeleným gólem 8 Kč na zakoupení snídaní pro chlapce v internátu Bakanja Centre v Demokratické republice Kongo. Gólů padlo celkem 116 a kromě toho se
zapojili i rodiče a děti s dobrovolným pří-
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tak nějak naladěni na stejné vlně. Jsem
rád za novinky ze světa dobrovolnictví
včetně videa z mé milované Indie, za
úžasné Eliščiny pohádky od Víti Marčíka ml. a za výborně naložené a grilované maso.
▸ Dobrovolníci jsou srdcovka! Až mi při
loučení ukápla slzička.
▸ Konečně mezi svými!
spěvkem. Na potravinovou pomoc tak bylo
odesláno 1.960 Kč, které znamenají snídaně na dva týdny pro 90 chlapců.

Dobroslet očima účastníků
Jak viděli „slet“ všech dobrovolníků, který
se uskutečnil v sobotu 21. 9. v Hradci Králové a na který dorazilo i se svými rodinami přes sto lidí, samotní dobrovolníci?
▸ Parádní setkání, je hezké vidět, že pořád držíme při sobě a stojí nám za to dojet i přes půl republiky... jen by mohlo
být o něco delší.
▸ Bylo to krásné setkání skvělých lidí
s úžasnou atmosférou. Dobrovolná služba už je pro většinu z nás více či méně
vzdálenou minulostí. To, co však přetrvává, jsou přátelství mezi bývalými dobrovolníky.
▸ Dobroslet byl pro mě povzbuzením
a příjemným pohlazením, protože jsem
tam potkal spoustu přátel, které jsem
už roky neviděl. A všichni jsme tam byli

Kobylístek

Dobrovolnictví, co by
kamenem dohodil…
Chtěli byste pomáhat, ale služba v daleké
exotické zemi není pro vás to pravé? Nevadí,
účinně pomáhat lze i na starém kontinentu,
vzkazuje Vojtěch Krusberský, účastník mezinárodního tábora v německém Benediktbeuernu.
Nejenže naši dobrovolníci jezdí pomáhat
blíže či dál od našich hranic, ale funguje to
i obráceně. Letos jsme tak mohli přivítat italskou dobrovolnici Vivianu Condorelli, která si pro svoji službu vybrala anglický tábor
iSEC. Oproti tomu náš Vojta Krusberský odjel pomáhat s letními tábory do sousedního
Německa.
Viviana byla jednou ze dvou mezinárodních
vedoucích. Účastnila se běžných táborových
aktivit jako ostatní čeští vedoucí, ale měla

i svůj program – prezentovala dětem zajímavosti o Itálii a připravovala pro ně hry a kvízy s tím spojené, vařila italská jídla a dezerty. Podobnou zkušenost by doporučila všem
mladým lidem. „Je to ideální příležitost, jak
spojit poznávání nových míst a lidí a otestování vlastních schopností. Odjedete bohatší
a v srdcích lidí, se kterými pracujete, zanecháte svoji stopu,“ vzkazuje šikovná dobrovolnice, která je už od dětství zapojená do
salesiánské komunity.
Vojta Krusberský pomáhal na dvou pětidenních příměstských táborech pro děti ve
věku 10–14 let. První turnus proběhl v Benediktbeuern, druhý turnus v Řezně. Tábory
se pod rouškou zajímavých celotáborových
her snaží o předávání hodnot souvisejících
s demokracií, tolerancí, spravedlností, spoluprací, mezinárodním porozuměním apod.
Program zahrnoval kreativní a poznávací
workshopy, sport, různé hry, předposlední
den také výlet, párty a přespání.
Zájemcům o krátkodobou dobrovolnickou
službu vzkazuje: „Určitě neuděláš chybu.
Zlepšíš se v cizím jazyce, poznáš úžasné lidi
a místa, uvidíš, jak funguje salesiánské dílo
třeba v Německu a získáš plno zkušeností.“

Hodně zdraví v nadvládě podzimu
a veselou mysl i při mizejícím světle přeje
Vaše SADBA

Sledujte články a dopisy našich dobrovolníků na www.adopcenablizko.cz
www.sadba.cz, www.adopcenablizko.cz
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BOHOSLUŽBY

DĚTEM

2. listopadu jsme vzpomínali na všechny
věrné zemřelé...

Pravidelné bohoslužby
neděle
7.30, 9.00, 10.30, 18.30
eucharistická bohoslužba
			
11.00		
v kapli sv. Kláry, eucharistická bohoslužba
			
16.30 		
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry,
					eucharistická bohoslužba
středy
17.00		
eucharistická bohoslužba pro děti
po - so
6.15		
ranní chvály
			
6.30, 18.30
eucharistická bohoslužba (v úterý večer pro mládež)

Příležitost ke svátosti smíření
Ve všední dny večer se zpovídá vždy půl hodiny před mší svatou (18.00 - 18.25).
V neděli dopoledne se zpovídá vždy půl hodiny před každou mší, a je-li třeba, i v jejím
průběhu. V neděli večer se zpovídá jen před mší svatou od 17.45 (17.45 - 18.25).

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

6.30		
18.30		

P. Martin Hobza
P. František Blaha

Úterý		
			

6.30		
18.30		

P. Martin Hobza nebo P. Vojtěch Sivek
P. František Blaha

Středa		
			
			

6.30		
17.00		
18.30		

P. Milan Mihulec
P. Martin Hobza nebo P. Pavel Šimůnek – pro děti
P. Jan Vývoda

Čtvrtek		
			

6.30		
18.30		

P. Pavel Šimůnek
Celebranti se nepravidelně střídají, po mši je adorace

Pátek		
			

6.30		
18.30		

P. František Blaha
P. Martin Hobza

Sobota		
			

6.30		
18.30		

P. František Blaha nebo P. Pavel Šimůnek
P. Milan Mihulec, mše svatá s nedělními texty

Neděle		
7.30, 9.00, 10.30, 18.30
					
celebranti se nepravidelně střídají
Vydává:
		
		
Redakce:
DTP:
Tisk:

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c
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Stránku dětem připravil Marion Fišerových

Kobylístek

Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8,
farnost.kobylisy@sdb.cz
D. Jaklová, M. Hobza, T. Redlich
Marie Muchová, Jan Vlasatý
TLAMA design

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 8. prosince 2019.
Uzávěrka bude ve středu 27. listopadu 2019, 12.00.
Toto číslo vyšlo 10. listopadu 2019.

listopad 2019

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.
Výrobní cena jednoho kusu cca 12,- Kč
Číslo účtu farnosti: 205391359/0800
Tel.: 283 029 141, 283 029 165
www.terezicka.cz
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FARNÍ AKTIVITY

Celoroční aktivity

3. ne v měsíci 08.30 – 10.30 Otevřena farní knihovna
liché pondělí
19.15 – 20.45 Hovory o Starém zákoně, Jaroslav Schrötter, Emauzy
sudé úterý		
19.15 – 20.45 Setkávání nad texty papeže Františka, Josef Fiřt, knihovna
sudé úterý		
17.30
Setkání společenství Žít Laudato si‘, dětská m. či farní sál
3. út v měsíci
18.30
Malý Úterek pro mladé, kteří hledají společenství, kostel
každý čtvrtek 19.00 – 19.30 Eucharistická adorace, kostel
1. čt v měsíci
19.30 – 22.00 Eucharistická adorace noční, kostel
1. pá v měsíci
17.00
Adorace, příležitost ke svátosti smíření, večer přijímání pod obojí
2. pá v měsíci 19.00 – 20.00 Rozjímání nedělních textů Písma, Emauzy
každý pátek
18.00
Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc
soboty večer
18.30
Mše svatá s texty z následující neděle
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11.-12. po-út 19.10-21.00
11.
po
19.15
12.
út
17.00
		
17.30
14.
čt
19.00
16.
so
10.00
			
17.
ne		
		
9.00
			
19.
út
9.30
20.
st
18.00
21.
čt
18.30
22.–23. pá–so		
23.
so
8.30-16.30
24.
ne		
		
14.00
		
15-18
25.
po
19.20
26.
út
9.30
30.
so
9–12
		
18.00
		
18.30

Adorace kurzu Zacheus otevřená všem, kostel
Společenství živého růžence, farní knihovna
Svatomartinský průvod, sraz u hřiště na dvoře před oratoří
Setkání s Josafatem Kuncevičem, dětská místnost v kostele
Přednáška o Synodě o mládeži, Jabok, Salmovská 8, Praha 2
30 let od revoluce, děkovná mše svatá v katedrále
Diecézní setkání ministrantů
Den Bible
Mše skautů u Terezičky, P. Tomáš Mareš
Jeden dětský dárek navíc, seznam dárků u dětské vývěsky
Přání a mandaly z čajových sáčků, U Hrocha a U Beránka
Setkání katechetek, katechetů, farní sál
Seminář O pěstounství, Jana Frantíková, U Hrocha, přihlášky
Brigáda ve Zdicích, přihlášení u Františka Blahy
Kurz první pomoci, prostory SaSM a farnosti
Sbírka na rekonstrukci vstupu Salesiánského centra
Klub seniorů: Zpívání s harmonikou M. Miškaříka, farní sál
Nedělní oratoř Krista Krále pro rodiny s dětmi, prostory SaSM
Večer chval se skupinou Kairos, boční kaple kostela
Tvoření z keramiky, U Hrocha a U Beránka
Tvoření a žehnání adventních věnců, farní sál, přihlášky
Barokní roráte, kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry
Žehnání adventních věnců při večerní mši svaté, kostel

2.
po
19.10
3.
út
9.30
		
18.30
4.
st
17.00
5.
čt
9.30
		
19.20
7.
so
8.30
		
12.00
		
13.00
8.
ne
8–12
		
14–16
		
19.30
9.-11.
po-st		
9.
po
19.15
10.
út
9.30
13.-14. pá-so		
14.
so
9-16
15.
ne
8.30-12.00

Setkání rodičů dětí, příprava na první svaté přijímání, kostel
Vánoční hvězdy do oken, U Hrocha a U Beránka
Velký Úterek: Jak mluvit s Bohem, H. Gennertová, kostel, farní sál
Svatý Mikuláš na bohoslužbě pro děti, kostel
Mamky sobě, Krása adventu v rodině, Emauzy
Zacheus, závěrečná přednáška, agapé, farní sál
Adventní duchovní obnova, 1. kolo, P. J. Vývoda, kostel, farní sál
Mše svatá, pro účastníky adventní obnovy 1. i 2. kola, kostel
2. kolo duchovní obnovy, stejný program i místo jako dopoledne
Prodej nakladatelství Portál, sál agapé		
Klub seniorů: Výstava vánočních pohlednic, farní sál
Setkání akolytů, místnost Emauzy
Návštěvy dětí ze ZŠ, 3. třídy - Vánoce v kostele
Společenství živého růžence, farní knihovna
Glazura keramických výrobků, U Hrocha a U Beránka
Adventní duchovní obnova ministrantů
Předvánoční úklid kostela
Adventní trhy, farní sál

Prosinec

