
Jste u nás poprvé? Přistěhovali jste se a hledáte 
kostel a farnost, kam byste patřili?

Možná tušíte, že je zde i něco dalšího 
než kostel, chcete se o tom dozvědět?

Jste „nevěřící“ a zajímalo by 
vás, co se v kostele děje?

Chcete se dozvědět 
něco o křesťanství?

Chtěli byste patřit do 
nějakého společenství?

Potřebujete vyřešit něco, co souvisí s vírou, kostelem, …  
a nevíte, na koho se obrátit?

Jste nesmělí?

Zajímá vás, jak to 
u nás funguje?

Chodíte k salesiánům, chodíte k Terezičce, 
a přesto se s nikým neznáte?

?Chtěli byste se připravit na křest?

Jestli máte některou z těchto otázek nebo nějakou 
podobnou, pak vám může pomoci projekt Patroni



Těšíme se na každého bez rozdílu věku. Přijďte mezi nás! 

Zavolejte nebo napište SMS Tomáši Kašparovi  
na číslo +420 731 776 286

nebo přijďte v neděli po dopolední mši svaté v kostele k soše 
Panny Marie a sdělte, že vás zajímá projekt Patroni. 

Časy po mších jsou přibližně v 10.00 a v 11.30 hodin.
V nepřítomnosti patrona, zajděte do sakristie.

Kdo jsou Patroni
Patroni jsou určení lidé z farnosti, kteří jsou k dispozici pro 

doprovázení nově příchozích do naší farnosti. 

Informace o naší farnosti
www.terezicka.cz

Informace o Salesiánském středisku mládeže
www.strediskokobylisy.cz
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