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Vím, že úvodní slovo většinou začíná oslove-
ním „milí čtenáři Kobylístku“, ale protože mno-
zí z nás čtou jenom titulky, tak jsem chtěl, aby 
se co nejvíc lidí dočetlo alespoň to nejdůležitěj-
ší. Říjen jsme začali slavností svaté Terezičky. 
Je ochránkyní nejen našeho kostela a farnosti, 
ale na  celém světě je vzývána jako patronka 
misií. A  to navzdory tomu, že většinu svého 
krátkého života strávila doma a  v  klášteře. 
V  tomto výtisku se o  misiích dočtete hodně. 
Třeba to, že Jára Vracovský přijal misijní kříž 
od hlavního představeného salesiánů a spolu 
s dalšími byl oficiálně vyslán na misie. Dočtete 
se o dobrovolnících SADBY, kteří začínají své 
misijní působení nebo se na ně začínají připra-
vovat. 21. října budeme slavit Misijní neděli. 
Děti v  rámci svých středečních bohoslužeb 
budou plnit úkoly, související s misiemi. Bude 
příležitost seznámit se blíže s projektem Ma-
ry's Meals. Prostě misie, kam se podíváš. Splní 
tyto podněty svůj účel? Bojím se, že se nám 
pojmy misie a misijní neděle spojují často jen 
se sbírkou v kostele, s tím, že někam pošleme 
peníze, které budou v  lepším případě sloužit 
misionářům k jejich působení… 
Moc bych si přál, kdyby to bylo letos ještě i ji-
nak. Přál bych si, abychom pochopili, že jako 
svatá Terezička jsme všichni misionáři! A  to 
se může stát jedině tehdy, když si zamilujeme 
Boha a  církev. Když budeme prožívat radost 
z toho, že známe Ježíše, že jsme jeho důvěrní 
přátelé, že ho můžeme ve společenství věřících 
oslavovat, setkávat se s  ním ve  svátostech, 
v Božím slově, v modlitbě, ve službě druhým… 

Misie začíná u  každého z  nás. Objevem veli-
kosti a  blízkosti Boží. Pokračuje v  nejbližším 
okruhu rodiny. Touha, nasazení a vynalézavost 
v tom, jak zprostředkovat dětem a nejbližším 
přátelům zkušenost víry, to je začátek té nej-
důležitější misie. Je moc důležité, když necháte 
své děti pokřtít, když je přihlásíte do výuky ná-
boženství, když je pošlete na přípravu na první 
svaté přijímání. Je důležité, když s nimi jdete 
v  neděli na  mši svatou. Můžete udělat ještě 
něco víc? Můžete jim dát zahlédnout váš osob-
ní vztah k Bohu. Jestli budou vidět na vás jen 
věci „které se u křesťanů musí“, pak to třeba 
stačit nebude. Když ale uvidí, že se pomodlíte 
ve chvíli, kdy prožíváte radost, vděčnost, bo-
lest, smutek nebo nadšení, pak uvidí, že mod-
litba je něco víc, než náboženská povinnost. 
Když půjdete s dětmi na mši svatou třeba ně-
kdy ve všední den, prostě proto, že jste si na to 
udělali čas, a ne jen v neděli, kdy se to „přece 
musí“, když na vás děti uvidí, že to děláte rádi, 
že vám to pomáhá, když uvidí, že čtete Písmo 
svaté, když si pustíte nějaký náboženský po-
řad nebo budete číst křesťanskou literaturu, 
když se s dětmi o víře budete bavit, pak jste 
misionáři. A pokud si myslíte, že jsou ještě pří-
liš malé na to, aby to pochopily, tak si pamatuj-
te, že později už budou příliš velká na to, aby 
vás poslouchaly. Přeji každému z nás pevnou, 
živou víru. Přeji každému z nás, abychom měli 
touhu druhé s Ježíšem seznamovat a vyprávět 
jim, jak je pro nás důležitý. Děkuji vám, milí 
misionáři, že jste dočetli až sem.

Všem vám žehnám.
P. Martin Hobza

Hledali jsme – nalezli jsme!
V  minulých číslech Kobylístku jsem prosil 
o obsazení některých služeb ve farnosti. Vel-
mi děkuji všem, kdo se ozvali a zapojili.

Kostelnice
Především to byla prosba o  kostelnickou 
službu. V  tuto chvíli máme tři kostelnice, 
které se doplňují. Jsou to paní Věra Kare-
lová, Helena Chromá a  Jana Martínková. 
Svojí obětavostí zajišťují všechny večerní 
mše svaté a neděli. Ranní mše svaté ve vše-
dní dny zatím zvládáme my kněží za pomoci 
případných velkých ministrantů. Všem jim 
za to děkuji!

Květiny
Péči o  květinovou výzdobu kostela si vzala 
na  starost paní Ludmila Jelínková. K  ní se 
nabídlo několik dalších pomocnic. Všem jim 
velmi děkuji za tuto službu!

Ekumena
Dále jsem hledal někoho, kdo by byl ocho-
ten koordinovat pravidelné ekumenické bo-
hoslužby, které bývají jednou za rok v lednu. 
I  zde se našel ochotný člověk, náš farník 
a odborný asistent na Ekumenickém institu-
tu ETF UK, pan Martin Vaňáč. Pokud byste 
měli nějaké návrhy nebo podněty pro kon-
krétní ekumenickou spolupráci, obracejte 
se přímo na  něj: vanac@etf.cuni.cz . Jemu 
i několika dalším, kteří se nabídli ke spolu-
práci v této oblasti, velmi děkuji!

P. Martin Hobza

Hledáme – najdeme? 

Pokračuji v hledání dobrovolníků, kteří by si 
vzali na starost koordinaci některé z aktivit 
ve farnosti.

Výlety pro rodiny s dětmi
Je dobrým zvykem, že ve  farnosti pořádá-
me podzimní a  jarní výlet pro rodiny s dět-
mi. V minulých létech byl většinou hlavním 
koordinátorem některý ze salesiánů. Moc 
by se mi líbilo, kdyby si to vzal na  starost 
někdo z  farníků. Může to být jeden člověk 
nebo rodina nebo několik přátel. Klidně to 
mohou být dva různí koordinátoři, jeden pro 
podzimní výlet, jeden pro jarní výlet. Nej-
bližší výlet, který nás čeká, bude 20. října 
2018. Jeho koordinátorem bude ještě tento-
krát P. Pavel Šimůnek. Věřím, že jarní výlet 
1. května 2019 už bude v  režii někoho dal-
šího. Ideálem je, když se někdo z vás ozve-
te, abyste se zúčastnili podzimního výletu, 
kde můžete získat zkušenosti a dozvědět se 
od účastníků, co od výletů očekávají. Účast 
salesiánů bude samozřejmě na výletech na-
dále zachována, ale ne jako koordinátorů. 
Hlásit se můžete u faráře nebo farním mai-
lem.

Drakiáda
Další milou farní iniciativou bývá podzimní 
drakiáda. V posledních létech ji pořádal otec 
Laďa Banďouch. Jak ale uznáte, už v  tom 
u nás nemůže dál pokračovat. Hledáme tedy 
někoho, kdo by rád tuto akci pro rodiny jed-
nou za rok zorganizoval. Máme již daný ter-
mín – 4. 11. 2018 ve 14.30, asi na Velké Skále. 
Prosím, jestli by se někdo takový našel, ať se 
mi přihlásí. Kdyby se schopný drakista včas 
nenašel, drakiádu bychom bohužel nemohli 
uskutečnit.

Táborák
S touto aktivitou dost předbíháme, ale radě-
ji dřív, než vůbec. Je zvykem, že po poslední 
dětské středeční bohoslužbě mívají děti tá-
borák. Bývá to středa všedního dne v polovi-
ně června. Táborák začíná kolem 18. hodiny. 
Bývají s ním spojeny nějaké drobné hry nebo 
aktivity, opékání, případně zmrzlina. Najde 

Telefonní číslo faráře

283 029 165
Případně je dostupný jiný kněz.
(lze volat i mimo úřední hodiny)

Kancelář faráře hodiny pro veřejnost

 pondělí   14.00 – 18.00
 středa      9.00 – 12.00
 pátek       9.00 – 12.00

Místnost za recepcí salesiánského domu 
– lze přijít bez předchozí domluvy

Milí misionáři!
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se někdo, nějaká rodina nebo skupina, kte-
rá by si to vzala na starost? Věřím, že ano. 
Hlaste se u mne.

Páteční úklid
Naším kostelem projdou stovky lidí týdně. 
A přeci je pořád hezký a čistý. Je to díky obě-
tavým lidem, především ženám, které každý 
pátek ráno po mši svaté kostel uklízejí. Mají 
ale většinou vysoký věk a je jich nízký počet. 
Opačný poměr by byl určitě lepší. Prosím 
tedy o doplnění jejich řad. V tomto případě 
se mi nemusíte hlásit, stačí přijít v  pátek 
na mši v 6.30 a v 7.00 pomoci s úklidem. Moc 
děkuji!

Hudba
Co Čech, to muzikant, říkávalo se. Věřím 
tomu, že i v naší farnosti je mnoho muzikan-
tů. Již léta hrávají rytmické kapely v neděli 
na deváté a v úterý na mládežnické. Jsou vel-
mi vítané posily z řad hudebníků a zpěváků. 
Totéž se týká varhaníků. Kdyby mezi vámi 
byl někdo další, kdo se chce zapojit do hraní 
při mších svatých, bude vítán. Zodpovědným 
za rytmickou hudbu je pan Václav Tůma, ko-
ordinátorem varhaníků pan Zbyněk Müller. 
Pokud je neznáte, můžete se obrátit na farní 
mail nebo na mne, rád vás seznámím.

P. Martin Hobza

Zápis ze setkání pastorační 
rady farnosti 23. 9. 2018
V  úvodu prvního poprázdninového setkání 
PRF proběhlo představení jejího nového čle-
na Milana Mihulce. Poté Tomáš Redlich před-
stavil plán hlavních akcí ve farnosti ve škol-
ním roce 2018-19. Vedle tradičních akcí (mj. 
adventní trhy 16. 12., ples farnosti 19. 1. 
2019, dětský karneval 3. 2., výlet 8. 5., Noc 
kostelů 24. 5., oslava Panny Marie Pomocnice 

25. 5.) se budou také konat dvě duchovní ob-
novy farnosti - adventní 8. 12. a postní 23. 3. 
a v lednu by měl začít kurs Zacheus. 
Dále vyslechli členové PRF informaci o sta-
vu příprav a  programu setkání, týkajícího 
se mapování společenství farnosti, které 
proběhne ve středu 10. 10. v 19:15 ve farním 
sále. Setkání bude moderovat Tomáš Red-
lich a  zápis provede Lukáš Gregora. Velmi 
dlouhá debata provázela návrh na  změnu 
organizace lektorské služby během neděl-
ních bohoslužeb, jejímž koordinátorem bude 
P.  Josef Kopecký. Změna spočívá zejména 
v cíleném utváření lektorských skupin (cca 
po  5 členech), které budou mít zodpověd-
nost po  dobu 1-2 měsíců za  zajištění čtení 
na konkrétní bohoslužbě (tedy v 7.30, 9.00, 
10.30 a 18.30). Každá skupina bude mít své-
ho koordinátora a v sakristii by visel seznam 
aktuálních lektorských skupin s  kontakty 
na  jejího koordinátora. Dále se debatovaly 
otázky vzájemné pomoci ve farnosti, k nimž 
se vyjadřovala zejména Věra Novotná jako 
koordinátorka, a P. Martin Hobza z hlediska 
možností jak pomoci z  výtěžku Tříkrálové 
sbírky spolku "Co uvízli". Současně s tím se 
řešila přítomnost lidí bez domova na  pro-
stranství před kostelem a  střediskem mlá-
deže. Přítomní členové PRF se pak seznámili 
se stavem kostelnické služby po smrti Jájiny. 
P. Václav Jiráček následně informoval o no-
vinkách v Salesiánském středisku mládeže, 
P.  Martin Hobza o  možnostech spolupráce 
s  nakladatelstvím Portál na  stránkách Ko-
bylístku a také o žádosti generálního vikáře 
o  zajištění nedělních bohoslužeb v  Dolních 
Chabrech. PRF podpořila, aby tyto bohosluž-
by bývaly v  16.30 a  na  Štědrý den v  16.00. 
Farář M. Hobza pak na  závěr podal zprávu 
o  jednání s  architektem přestavby kostela 
Václavem Maškem o  možnostech úpravy 
prostranství před kostelem. Příští setkání 
PRF 9. 12. 2018 v 18 hodin. 

Jaroslav Šebek

ZPRÁVY Z FARNOSTI

1. svaté přijímání
Děkuji všem, kdo hlásí své děti k  přípravě 
na  1. svaté přijímání. Je jich kolem 20. Po-
drobnosti, termíny a  přihlášky jsou na  far-
ním webu a u dětské nástěnky.

P. Martin Hobza

Katechumenát

3. října proběhlo první setkání katechume-
nů se salesiány Josefem Kopeckým a Micha-
lem Svobodou. Příprava na křest dospělých 
bude bývat vždy ve středu v čase 19. 00 – 20. 
30 ve farní učebně Jeruzalém (příchod přes 
salesiánskou recepci). Další zájemci se mo-
hou ještě přidat.

P. Martin Hobza

Adorace

Každý čtvrtek po večerní mši svaté, tedy při-
bližně od 19. 00 do 19.30 je v našem kostele 

možnost modlit se před vystavenou Nejsvě-
tější Svátostí – tedy před přítomným živým 
Pánem Ježíšem. Dříve byla tato adorace ur-
čena především za povolání ke kněžství, za-
svěcenému způsobu života a  za  požehnání 
pro snoubence, manžele a jejich rodiny. Ten-
to úmysl trvá, i když s Pánem Ježíšem si toho 
určitě máme co říct mnohem víc. První čtvr-
tek v měsíci bývá tato příležitost až do 22.00 
hodin. V kostele před tím bývá rozpis, aby 
byla zajištěna stálá přítomnost někoho z far-
níků. Děkuji, že se účastníte a že se i píšete 
na rozpis

P. Martin Hobza

Setkání zástupců 
společenství a skupin 10. 10.
Setkání zástupců různých společenství 
a  skupin ve  farnosti se uskuteční ve  stře-
du 10. října v 19. 15 ve farním sále. Ti, kdo 
v  mapování různých společenství ve  far-
nosti byli uvedeni jako styčné osoby, do-
stali na  toto setkání pozvánku. Ověřte si 
ve vašich skupinách, zda tam za vás někdo 
opravdu přijde. Děkuji.

P. Martin Hobza

Nedělní mše svaté 
v Dolních Chabrech
Na  prosbu generálního vikáře pražské 
arcidiecéze, zda bychom jako salesiáni 
v  Kobylisích mohli sloužit o  nedělích mši 
svatou v  chaberském kostele, jsme odpo-
věděli kladně. Po  jednáních v  komunitě 
a na pastorační radě farnosti jsme přislíbi-
li, že během školního roku zajistíme o ne-
dělích v kostele Stětí svatého Jana Křtitele 
v  Dolních Chabrech odpolední mše svaté 
v 16. 30 hodin. 

P. Martin Hobza
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Žít Laudato si
Společenství „Žít Laudato si“ zve lidi, kteří 
mají zájem o  křesťansky motivovaný tr-
vale udržitelný způsob života, k  pravidel-
nému  setkávání. Chceme se společně učit 
žít v  láskyplném partnerství se stvořeným 
světem a  otevírat se působení Stvořitele. 
Modlitbou a  konkrétním jednáním chceme 
přispívat k  rozvíjení vědomí odpovědnosti 
za stvoření v naší farnosti a vzájemně se do-
provázet při hledání způsobů života, které 
jsou v souladu s Božím stvořitelským zámě-
rem. Zajímá nás stav světa, v němž žijeme, 
a lidé, s nimiž ho sdílíme, leží nám na srdci 
naše blízké okolí i  vzdálené končiny. Svou 
starost o svět chceme propojovat se svojí ví-
rou, setkávat se a vzájemně se podporovat. 
Společně chceme také připravit bohoslužbu 
vděčnosti za stvoření, při níž témata souvi-
sející se vztahem křesťanů ke  stvořenému 
světu představíme farnosti a hostům.
Setkávat se budeme každé liché úterý 
v 17.30 – 18.30, poprvé 9. října, sraz u vrát-
nice. Máte-li o  činnost společenství zájem 
a čas setkání se Vám nehodí, ozvěte se paní 
Hanke na email shj@post.

Světla Hanke Jarošová

Ministrantské termíny 2018/2019

Schůzky bývají ve  středu v  15.45 – 16.45 
mimo prázdnin.
 O podzimních prázdninách od soboty 27. 10. 
do úterý 30. 10. bude setkání ministrantů 
ze salesiánských farností (místo konání 
Plzeň, pro dvanáctileté a  starší). V  sobotu 
10. 11. jsme zváni na diecézní setkání mi-
nistrantů. Dále nás čeká o víkendu 14. 12. 
až 16. 12. adventní ministrantská duchov-
ní obnova (Zdice). Poslední nepravidelná 
akce v roce 2018 bude v sobotu 22. 12. 14.00 
–17.00, tradiční ministrantské řádění.

V roce dalším si do kalendáře poznamenejte 
o  víkendu 8. 3. až 10. 3. postní ministrant-
skou duchovní obnovu (Zdice). V  sobotu 
18. 5. výlet a v neděli 9. 6. vyhlášení výsled-
ků ministrantské soutěže.
(Snad jen na závěr poznámku, že na jedno-
denní akce mohou přijít ministranti všichni, 
vícedenní akce mají kapacitu přiměřenou 
velikosti objektu.)

P. Pavel Šimůnek 
a P. Milan Mihulec

Úterky u Terky

A je to tu! Úterky u Terky se po letní odml-
ce rozjíždějí naplno! 16. října proběhne tzv. 
Třetí Úterek pro všechny, co hledají nějaké 
společenství či partu nebo chtějí strávit 
s ostatními lidmi příjemný večer. 6. listopa-
du pak nás přijde navštívit na První Úterek 
P. Ladis Heryán s tématem, proč, kde a jak 
nacházet Boží milosrdenství v našich živo-
tech. 20. listopadu pak proběhne další Třetí 
Úterek. Tato setkání jsou pro všechny od 13 
do 26 let, tak se je nebojte pozvat. A ales-
poň takto bychom Vás také rádi poprosili, 
abyste se modlili za  mladé, za  jednotlivá 
farní společenství mladých i  za Úterky sa-
motné. Díky!

Dominik Vachuda

Klub seniorů zve

7. října: Procházka Stromovkou
21. října: Návštěva Královské zahrady
4. listopadu: Návštěva hřbitova v Kobylisích

Čas a místou budou oznámeny včas, sledujte 
prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. 
Změna vyhrazena. Případný náhradní pro-
gram bude vždy připraven.

Eva Kuchařová, Anežka Radinová

Mamky sobě
Dopolední Alfa pro maminky 
s dětmi

Mamky sobě zvou v průběhu října, listopa-
du a  prosince na  Dopolední Alfu pro ma-
minky s  dětmi. Úvodní setkání proběhlo 
4. října a hlásit se k účasti je možné do 18. 
října na  kontaktech níže. Na  nich najdete 
k průběhu Alfy i další podrobné informace. 
Jednotlivá setkání probíhají v  prostorách 
farnosti ve čtvrtek od 9.15 do 11.30 v kate-
chetické místnosti Emauzy. Na  programu 
budou přednášky týkající se zajímavých 
křesťanských témat, společná diskuse 
ve  skupince a  také program a  hlídání pro 
děti. Srdečně zveme nejen maminky, ale 
i další zájemce (např. seniory). 

 Za přípravný tým Tomáš Redlich
terezicka.cz/kurzy-alfa/

farnost.kobylisy@sdb.cz 
777 053 394

Přednáška o Mary's Meals 
a ochutnávka kaše
(Jednoduché řešení hladu ve světě)

Zveme Vás na  povídání o  projektu  
Mary's  Meals (Mariina jídla). Tento pro-
jekt poskytuje dětem v  nejchudších čás-
tech světa jedno jídlo denně v místě jejich 
vzdělávání s  cílem zajistit jim lepší bu-
doucnost.
Na farním agapé 21. října můžete ochutnat 
kaši Likuni Phala, kterou Mary's Meals po-
dává statisícům afrických školáků. Večer 
téhož dne se ve farním sále koná přednáš-
ka s krátkým filmem, kde se o celém pro-
jektu dozvíte víc. V neděli 21. října v 19.30 
jste všichni srdečně zváni!

Marek a Jana Poláškovi

Výlet rodin 20. října
Pár základních informací:
Sraz: Vlak z  Masarykova nádraží odjíždí 
v  8.51. Sejdeme se kolem 8.30 v  nádražní 
hale, jízdenky si kupuje každá rodina sa-
mostatně. Pravidelný příjezd vlaku Os 5815 
do Libice nad Cidlinou je v 10.14. (Nekočár-
koví nestíhači nás mohou dohonit rychlí-
kem R 945 s  odjezdem 9.13, ale odjinud, 
z hlavního nádraží. Přistoupí k nám do oso-
báku v Poděbradech.)
Plán: U  sousoší sv. Vojtěcha a  sv. Radima 
polní mše svatá, pak přechod podél vody až 
do Poděbrad.
Odjezd: Z  Poděbrad odjíždí vlak v  hodino-
vém taktu 14.47, 15.47, 16.47. Trasa i osobní 
vlaky uvedené v této informaci jsou vhodné 
i pro kočárky. 

P. Pavel Šimůnek

Živý růženec

Setkání společenství živého růžence bude 
29. října, 26. listopadu, 10. prosince po ve-
černí bohoslužbě.
Na všechny se těší

Ludmila Růžičková

Rodinné poradenství 
Centra pro rodinu

Řešíte problémy v  oblasti výchovy svých 
dětí či vztahů v rodině? Nabízíme možnost 
individuálního bezplatného poradenství 
s  výchovnou poradkyní Mgr.  Lenkou Va-
culovou, FMA. Služba je k  dispozici  každé 
úterý 15.00 – 18.00 v prostorách SaSM. Ná-
vštěvu je třeba si předem domluvit nejlépe 
mailem: poradce.ve.vychove@email.cz

Blanka Malcová
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Do  dějin salesiánské kongregace se zla-
tým písmem zapsal 11. listopad 1875, kdy 
se uskutečnila první salesiánská misijní 
expedice pod vedením Jana Cagliera do Ar-
gentiny. Jak velký význam této události dá-
val, svědčí i  pečlivě připravená fotografie 
prvních misionářů spolu s  argentinským 
konzulem, na které předává Don Bosco Janu 
Caglierovi Salesiánské stanovy, které mají 
na cestách zastupovat Dona Boska.
Letošní 149. misijní výprava nesměřuje jen 
z Evropy do rozvojových zemí. Celý svět se 
stal misijní. Z  25 vysílaných salesiánů po-
chází 12 z Asie, 8 z Afriky, 2 z Latinské Ame-
riky a  3 z  Evropy. A  kam směřují? Do  Ar-
gentiny, Laosu, Mongolska, Turecka, Irska, 
Itálie, Belgie, Ukrajiny, Tuniska, Gambie 
a Jižního Súdánu. 

Slavnostnímu vyslání, které bude v  neděli 
30. září 2018 od 12 hod. z baziliky Panny Ma-
rie Pomocnice křesťanů, předcházela čtyřtý-
denní misijní příprava. První část zaměřená 
na kulturní a misijní témata probíhala na Sa-
cro Cuore v  Římě, druhá část zaměřená 
na  salesiánskou spiritualitu pak na  Colle 
Don Bosco a v Turíně, v místech života a pů-
sobení sv. Jana Boska. 
„Je to úžasné být mezi stejně nasměrovanými 
salesiány ze všech koutů světa. Africké tan-
ce, indické písně, čtyřjazyčné modlitby, zku-
šenosti hlavních rádců a zasloužilých misio-
nářů, dotek míst spojených s Donem Boskem 
a salesiánskými svatými, radost z odvahy vy-
jít s Ježíšem do neznáma… to je něco nezapo-
menutého,“ říká P. Jára Vracovský z ČR, který 
po 3 zkušebních letech v Mongolsku odchází 
do této země na dobu neurčitou. 
„Vyjděme, vyjděme nabídnout Krista všem.“ 
Toto pozvání papeže Františka nesměřuje 
jen nově vysílaným misionářům, ale každé-
mu, kdo chce svou víru vzít vážně. Chce to 
jen trochu odvahy uvidět v člověku vedle mě 
někoho, o koho se Kristus zajímá a chce mu 
nabídnout pravý život a pravé štěstí. A pro 
ty, co zaslechnou volání opustit svou zemi 
a jít s Kristem do neznáma, je cesta otevře-
ná. Salesiánské misijní povolání není věcí 
minulosti, ale reálnou nabídkou plnějšího 
života v novém poslání, v sebedarování a za-
koušení skutečné moci evangelia.

P. Jaroslav Vracovský 

Večerní seminář pro rodiče
Centrum pro rodinu zve na večerní seminář 
Jany Frantíkové:
Čtvrtek 1. listopadu, 18.30 v  klubovně 
U Hrocha: „Umíme se domluvit?“
Každý umí mluvit, ale ne vždy se lidé domlu-
ví. Platí to i v  rodinách. Sebedelší komuni-
kace nezmění, že muž a žena myslí rozdílně. 
Při rozhovoru s dítětem se jasně ukáže, že 
nejste jeho vrstevníci, i když byste rádi vy-
padali jako kamarádi. A  co dělat v  situaci, 
kdy vás členové rodiny sice slyší, ale nena-
slouchají vám? A s kým máte doma stejný 
druh humoru? Výroky puberťáků jsou vtip-
né, nebo drzé?
A jak se vyrovnat s názorem, že my staří (tj. 
rodiče) máme pouze jedinou starost, a  to 
abychom do své smrti stačili uklidit. O ničem 
jiném se ani bavit nechceme. Anebo chceme?
Vede Jana Frantíková. Vstupné 100 Kč.
Na seminář je potřeba se předem přihlásit. 
Přihlašování a bližší informace

Blanka Malcová
blanka.malcova@strediskokobylisy.cz

733 143 069

Adventní trhy 16. prosince

Obracím se na všechny, kdo by se nějakým 
způsobem chtěli zapojit do  letošních ad-
ventních trhů!
Můžete tvořit a vyrábět cokoli, co vás baví 
a dělá vám radost, dárky jedlé i nejedlé.
Nejde o  kvantitu, ale o  celkovou pestrost 
a společenství všech.
Vítána je i pomoc s přípravou, úklidem pro-
storu nebo prodejem. Nebojte se do toho jít!
Výtěžek bude (překvapivě!) věnován na re-
konstrukci prostor našeho kostela :o)
 Případné dotazy ráda zodpovím. 

Jitka Čaplová
jitkacaplova@atlas.cz , 777 217 989

Snoubenecká setkání v rodině
Nabízíme snoubenecká setkání v  rodině 
(v malé skupině 3–5 párů) těm, kteří uvažu-
jí o tom, že si v následujících 2 letech udělí 
svátost manželství.
Jedná se o 10 večerních setkání nad téma-
ty: chodíme spolu, psychologie muže a ženy, 
Boží plán pro manželství, intimní oblast 
manželství, společný život s Bohem, praktic-
ký život rodiny a vztahy k okolnímu světu, 
zamyšlení nad manželským slibem (bližší 
info na webu: snoubenci.ascczech.cz).
Tato setkání doplňují přípravu s  knězem, 
nejsou její náhradou.
V případě zájmu se hlaste do konce října 
u P. Martina Hobzy.
Těšíme se na Vás!

Manželé Hrubešovi a Šmehilovi

Součástí 149. salesiánské misijní 
expedice je i jeden z nás. 
V neděli 30. září 2018 vyslal hlavní před-
stavený Salesiánů Dona Boska P.  Ángel 
Fernández Artime 25  salesiánských misi-
onářů do různých misijních zemí pro služ-
bu chudým a opuštěným dětem a mladým 
lidem. V bazilice Panny Marie Pomocnice 
křesťanů v  Turíně předal při slavnostní 
bohoslužbě každému z  nich misijní kříž. 
Součástí této výpravy je i P. Jaroslav Vra-
covský SDB z  České republiky, který už 
více jak 2 roky působí v Mongolsku.

Kdybyste navštívili v  Turíně pokoj Dona 
Boska, nemohli byste si nevšimnout na jeho 
psacím stole malého globusu – symbolu jeho 
širokého srdce, které se nedalo spoutat jen 
do  turínské arcidiecéze. Don Bosko často-
krát sníval o misiích. Ačkoli se do nich sám 
osobně nikdy nedostal, posílal do nich sale-
siány, kteří se k této službě dali k dispozici. 
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Fara Zdice 
Poděkování za brigádu: Děkuji všem, kte-
ří odpověděli na výzvu a zapojili se do bri-
gády 15. září na faře ve Zdicích. Udělalo se 
tam kus práce na  zahradě, při vinobraní, 
opravě zdi stodoly, poctivém úklidu uvnitř, 
při vyprání a pověšení záclon a závěsů. Po-
děkování patří Mírovi Kohákovi Novákovi, 
manželům Hladkým, Hlaváčkovým a Šebes-
tíkovým, Janě a Markétě Kubínovým, Pavlu 
Jirkovskému, Markétě Kvičerové, Katce Je-
línkové a místnímu Karlu Sládkovi – a taky 
Veronice Semerádové, která nám udělala 
výbornou sekanou na  sobotní oběd. Dík 
také Klimánkovým a Novákovým, kteří tam 
makali o  týden dřív, a  Altmanovým, kteří 
přiložili ruku k dílu o 14 dní později. 
Využití fary: Fara byla v  minulých dvou 
letech využívána následovně: o  víkendech 
a prázdninách byla fara obsazena 47 % dní 
(objekt využívaly: kobyliské Salesiánské 
centrum 46 %, Salesiánská rodina 27 %, Sa-
lesiánské středisko Plzeň 8 %, ostatní 9 %). 
Ostatní dny byla fara využita jen na 7 %. Bě-
hem školního roku využívají faru v pátek na-
večer místní rodinky ke katechezi školních 
a předškolních dětí a občas v neděli na po-
sezení farníků po mši svaté. 
Pravidla využívání fary: Připomínám pro-
to pravidla k využívání fary, jak byla nasta-
vena dříve. Hlavní účel pronájmu je mít mís-
to snadno dosažitelné z Prahy na víkendové 
a  prázdninové aktivity 1) naší farnosti, 2) 
střediska mládeže, 3) kobyliských salesiá-
nů, 4) salesiánek, 5) salesiánů-spolupracov-
níků ASC, 6) SADBA – Salesiánské asociace 
Dona Boska, 7) skautů přináležejících naší 
farnosti a 8) dalších salesiánů z jiných míst 
(Dolní Počernice, JABOK, Plzeň apod.).
Rezervace na prázdniny: Již dříve byl na-
staven tento systém pro rezervaci fary: 
Přednost i pro příští rok mají výše jmenova-
né subjekty, které jsou uvedeny v pořadníku 

na 1. – 6. místě, a ty musí nahlásit své aktivi-
ty do konce ledna 2019! V únoru budou při-
jímány žádosti od subjektů na 7. – 8. místě. 
Od března na doplnění další. 
Volné víkendy: Do  konce kalendářního 
roku jsou zatím volné následující víkendy: 
poslední víkend v říjnu, druhý a třetí víkend 
v  listopadu a  první, druhý a  čtvrtý víkend 
v prosinci. 
Kontakt: Žádosti mi prosím posílejte na ad-
resu kobylisy@sdb.cz nebo fxblaha@sdb.cz, 
případně se se mnou domlouvejte osobně. 
Na faře je „Řád užívání prostor“, který je zá-
vazný pro všechny subjekty užívání. 
Budoucnost: Během příštího roku budou 
probíhat jednání, zda a  za  jakých podmí-
nek bude prodloužena smlouva o pronájmu 
zdické fary, protože dosavadní končí 1. srp-
na 2020. 

P. František Blaha

Pomáhat může i obyčejný fotbálek.

Náš příspěvek by rád ukázal, jakým způ-
sobem pracujeme s  jednou z  volnočaso-
vých aktivit, kterou nabízí většina nízko-
prahových klubů – stolním fotbálkem. 
Je běžné, že se v klubech využívá fotbálek 
při oslovování nových zájemců o  službu 
a  jako místo, kde se dá dobře vstupovat 
do kontaktu s mládeží. Stejným způsobem 
se dlouhé roky využíval i u nás, v Salesi-
ánském středisku mládeže, v klubu Vrtu-
le. První změnou, kterou jsme vyzkoušeli, 
bylo, že jsme stůl vzali i  do  začínajícího 
terénu. Fotbálkem na ulici jsme si získali 
zájem dalších mladých a stávající mláde-
ži ukázali, že jsme ochotni podpořit různé 
aktivity. 
Postupem času se ve Vrtuli vytvořila sku-
pinka převážně outsiderů, kteří si přes 
hraní stolního fotbálku utvářeli nové 
vztahy a zažívali jedny z prvních úspěchů. 

Přišlo nám dobré jejich nadšení využít pro 
otevírání témat osobnostního rozvoje. 
Když pražské kluby oslovila Česká fo-
osballová organizace (ČFO) s  nabídkou 
spolupráce, začali jsme se zajímat o stol-
ní fotbálek jako sport. V  roce 2016 jsme 
s  mládeží poprvé vyrazili na  Mistrovství 
ČR. Byla to pro chlapce velká zkušenost, 
protože se setkali s  kvalitními hráči 
a  měli možnost si vyzkoušet, že být nej-
lepší v  klubu neznamená mít úspěchy 
na otevřených turnajích. 
U  sportovního fotbálku platí dost pravi-
del, pro nás byla nejzajímavější ta, která 
se týkala fair play, zákazu mluvení při hře 
a  sprostých slov. Díky tomu jsme mohli 
snadno začít mluvit o  koncentraci, se-
bekontrole, hranicích a  vzájemné úctě. 
Samozřejmě jsme se dostávali i  k  tomu, 
jak zmíněné věci mají děti a  mladí lidé 
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ve svých životech a jakým způsobem mo-
hou pracovat na jejich zlepšení. 
Další velký zlom přišel v  roce 2017, kdy 
jsme od  ČFO dostali nabídku vzít dva 
chlapce na  World cup do  Hamburku 
a  posílit tak juniorský reprezentační vý-
běr. Jedná se o největší fotbálkovou akci 
na  světě, která probíhá jednou za  dva 
roky. Díky České asociaci streetwork, 
která zaplatila chlapcům cestu, a  díky 
kontaktu od Proxima sociále na hambur-
ský nízkoprah, kde jsme zdarma přespa-
li, jsme se mohli na akci vypravit. Kromě 
toho, že to byl pro oba kluky velký záži-
tek, měli jsme možnost poznat i  využití 
stolního fotbálku jako nástroje pro inte-
graci. Každý den probíhaly turnaje pro 
školy, lidi s mentálním postižením, vozíč-
káře aj. Tam se zrodil nápad na systema-
tickou práci s  mládeží s  využitím tohoto 
sportu. 

Po  návratu jsme pořídili další stoly, což 
s sebou neslo velkou změnu ve fungování 
nízkoprahu. Nějaký čas se fotbálek stal 
hlavním tématem v klubu a ostatní téma-
ta byla vytlačena do  pozadí. To se nám 
nelíbilo, a  tak jsme začali hraní fotbálku 
na  klubu omezovat, což se zase nelíbilo 
některým mladým. Po  různých pokusech 
s  časy, kdy je fotbálek možné hrát, přes 
dny bez fotbálku jsme se rozhodli nechat 
na klubu jen jeden stůl, který je k dispozi-
ci pouze část otvírací doby. Abychom ne-
přišli o nadšení klientů, kteří za rok udě-
lali díky fotbálku velké osobní pokroky, 
nabídli jsme založení placeného kroužku, 
který probíhá pod vedením pracovníka 
klubu, v  prostorách klubu, ale mimo ot-
vírací dobu. Během půlročního fungování 
kroužku, kde jsme mládež učili mimo jiné 
i různé relaxační techniky, bavili se o tý-
movém duchu a řešili překážky v soustře-

dění, se ukázalo, že jeden den tréninku 
v týdnu je málo. 
Rozhodli jsme se proto založit tréninkové 
centrum, které by bylo i pro veřejnost a kde 
by mohli naši mladí s co nejmenšími nákla-
dy trénovat. Tři dny v týdnu jsme za sym-
bolický poplatek otevřeli klub mimo ote-
vírací dobu klubu Vrtule. Do  budoucna je 
před námi sehnání peněz na provoz centra 
(v současnosti je chod zabezpečen z velké 
části námi, jako dobrovolníky). Začínáme 
také připravovat předání centra do  rukou 
klientů a vybudování jakési samosprávy.
Vše, co jsme výše popsali, by nemohlo pro-
běhnout bez velké podpory vedení naší 
organizace – Salesiánského střediska mlá-
deže, České foosballové organizace, České 
asociace streetwork, fotbálkových trené-
rů Lukáše Hladíka a Matěje Volka a praž-
ské pracovní skupiny Župan. 

Uvádíme naše největší úspěchy v  roce 
2018:

▸  MČR Leonhart 2018 
4. místo junioři jednotlivci 
3. místo junioři dvojice

▸  MČR Rosengart 2018  
1 a 2. místo juniorské dvojice

▸  Český pohár nováčků celkové  
2. místo 

▸  World series Garlando (Rakousko)  
9. místo v juniorských jednotlivcích  
i dvojicích  
a 3. místo juniorská česká reprezentace

▸  World series Leonhart (Německo)  
2. místo juniorská česká reprezentace, 
5. místo v juniorských dvojicích

Držte nám palce i v roce 2019! Děkujeme! 

Oliver Ladra, Jan Vališ, Jan Vondráček
Nízkoprahový klub Vrtule, 

Salesiánské středisko mládeže – 
středisko volného času, o.p.s

Hledání pamětníků – Paměť národa
Obrátila se na  naši farnost paní Eva Miku-
lášková s  prosbou o  pomoc při hledání pa-
mětníků z Prahy 8. V rámci aktivit neziskové 
organizace Post Bellum (Paměť národa, Příbě-
hy 20. století) realizuje během letošního škol-
ního roku vzdělávací projekt Příběhy našich 
sousedů. Projektu se účastní děti ze sedmých 
až devátých tříd základních škol, které pracu-
jí ve dvou až pětičlenných skupinkách dobro-
volníků za doprovodu svého učitele dějepisu. 
Úkolem každého žákovského týmu je najít 
ve  svém okolí pamětníka se zajímavým osu-
dem, nahrát jeho vyprávění na diktafon a jeho 
příběh představit veřejnosti.
V současné chvíli jsou úplně na začátku a spo-
lečně s  dětmi se snaží v  Praze 8 najít zajíma-
vé osobnosti, které by byly ochotné vyprávět 
o svém životě. Projekt má několik rovin. Sezna-
muje děti s naší nedávnou minulostí, rozvíjí je-
jich komunikační a prezentační dovednosti, po-
siluje mezigenerační vztahy a mnoho dalšího… 
Velmi podporuji tuto iniciativu a  vím, že 
do našeho kostela chodí lidé, kteří mají o co 
se rozdělit, ať už z  vlastní zkušenosti, tak 
z vyprávění svých rodičů. Přílišná skromnost 
v tomto ohledu je na škodu. Svým svědectvím 
můžete posloužit mladé generaci.
Paní Mikulášková a  její spolupracovníci se 
snaží, aby se děti setkávaly se zajímavými 
osobnostmi ze svého okolí. Často jsou to lidé, 
kterým do života zásadním způsobem vstou-
pila druhá světová válka nebo komunismus 
a kteří ve svém životě bojovali za hodnoty, kte-
rým věřili. Mohou to být přímí aktéři událostí 
(lidé perzekuovaní komunistickým režimem, 
pamětníci holokaustu) nebo i  pozorovatelé, 
svědci těchto událostí. Prosím, povzbuďte ta-
kovéto lidi z vašeho okolí, aby se do projektu 
zapojili. Můžete se pak zkontaktovat přímo 
s paní Mikuláškovou na mail 
eva.mikulaskova@postbellum.cz

P. Martin Hobza

Fotbálkové turnaje.
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Kytarové hraní a „velké“ StB vyšetřování
Na  konci  září 1988, přesně před třice-
ti lety, začalo u  sv. Terezičky pravidelné 
kytarové hraní, které trvá až do  dneška. 
Vlastně ne „začalo“, ale obnovilo se. 
Po celou dobu sedmdesátých let existoval 
totiž na  kůru jakýsi neformální mládež-
nický sbor, který každou neděli po deváté 
nacvičoval pod vedením pana Jaroslava 
Bouzka rytmické zpívání. Většinou krás-
né vícehlasé mše italské či jiné (i  české, 
například Popelku Nazaretskou) a  pak 
dvakrát či třikrát do  roka to předvedl 
k  velkému nadšení na  nedělní deváté. 
Na konci 70. let ale došlo ke krizi, zpíva-
jící sbor se rozpadal, Jarda Bouzek odešel 
a všechno skomíralo.
Do tehdejšího mládežnického sboru cho-
dilo mnoho současných starších pánů 
a paní naší farnosti (já jsem tam začal do-
cházet od jara 1975) a někdy v roce 1981 
jsme se s Frantou Dědkem (s kterým jsme 
v  tom bouzkovském sboru bručeli v  ba-
sech) dostali na jakési víkendové setkání 
vedoucích různých kytarových schol pů-
sobících v českých farnostech. Setkání se 
konalo tajně v jakési chalupě nad údolím 
Zlatého potoka u Dobrušky, v  tzv. „chlív-
ku“, kde se přes ten víkend různě zpívalo, 
sdílely se vzájemné zkušenosti a  nacvi-
čovaly se vícehlasy Taizé. Všechny nás 
tam tehdy upoutala jedna vitální dívenka 
z  Letohradu, která se jmenovala Broňa 
Kvapilová a která nám s nadšením líčila, 
jak úžasně na Orlici v Letohradu už dva-
náct let provozují rytmiku, nikoliv ovšem 
s kytarami, ale s klavírem a kontrabasem, 
přímo vpředu u postranního oltáře. A jak 
prý by bylo báječné, kdybychom tam 
všichni z „chlívku“ odjeli na nedělní mši. 
Do Letohradu to bylo dobrých 50 kilome-
trů, ale s  Broňou to bylo fajn, a  tak spí-

še z  rozpaků jsme jeli, viděli a  byli jsme 
s  Fandou naprosto nadšeni. Připadali 
jsme si jak v jižanské Americe u baptistů, 
v modlitebně plné černochů. Totiž, ne ra-
sově (pochopitelně, že, všichni byli bílí), 
ale hudebně. Celý orlický kostel zpíval 
na plné pecky, včetně pana faráře, všech 
ministrantů, babiček i batolat, Broňa im-
provizovala u  klavíru a  její bratr Jarda 
protáčel kontrabas. A na závěr po mši se 
všichni svorně scházeli na  pivu, utopen-
cích a gulášové polívce při jakémsi „aga-
pé“ v  hospodě přes silnici. No paráda… 
tohle tak rozjet v Kobylisích.
Bylo to náročné, ale povedlo se. Už v se-
zoně 81 – 82 jsme se domluvili s  otcem 
Vývodou a při jeho mších, kdy se v Koby-
lisích střídal s bohnickým farářem Václa-
vem Duchkem, jsme co čtrnáct dní spus-
tili u  svaté Terezičky rytmické zpívaní 
„letohradského“ střihu. Hrálo se nahoře 
na  kůru a  farníci dole nadšeně zpívali. 
Jenže Praha nebyl Letohrad a tohle zpívá-
ní začalo být problém pro Státní bezpeč-
nost. K Terezičce mířili mladí lidé z bliž-
šího i  vzdálenějšího okolí a  z  ostatních 
pražských farností se sem začaly přesou-
vat různé mládežnické partičky. A to byl 
ten zádrhel… 
Záminka se našla, když jeden z mladých 
konvertitů (přízviskem Aljoša), který už 
asi rok s nadšením u Terezičky ministro-
val, půjčil tajně klíče od  kostela svému 
nevěřícímu kamarádovi, aby si tam on 
mohl vyzkoušet hraní na  varhany. Jenže 
kamarád přišel na to hraní v půl dvanác-
té večer, kdy celé Kobylisy spaly, a bývalý 
kobyliský farář P.  Sedlák (poněkud psy-
chicky akcentovaný spolupracovník StB, 
který blokoval farní byt i  po  svém vyho-
zení z  farnosti panem biskupem Tomáš-

kem a slyšel ty varhanní pokusy přes zeď 
svého bytu) zavolal hlídku Veřejné bez-
pečnosti, a  ta o půlnoci zabušila na dve-
ře kostela a  milého „varhaníka“ odvedla 
v  poutech. A  začalo vyšetřování. Ještě 
v  noci odvedli i  Aljošu, a  protože se to 
týkalo církve, druhý den bylo vše předá-
no Státní bezpečnosti. A  to byl průšvih. 
Protože kolem P.  Vývody se tehdy toči-
la různá mládežnická společenství a  on 
masivně provozoval trestný čin „maření 
úředního dohledu nad církvemi“. Za  což 
hrozilo i několik let natvrdo. 
Docela úzkost obcházela kobyliské mlá-
dežníky, ve  farnosti se děly různé nepo-
volené aktivity, leč k výslechu byl posléze 
pozván i pan farář Duchek, a ten souhla-
sil, že když on (p.  Duchek) zakáže u  sv. 
Terezičky rytmické mše, nechá Státní 
bezpečnost svatoterezičkovskou farnost 
být, respektive přestane s  dalším vyšet-
řováním. A tak aby se to zamaskovalo, se-
psal páter Duchek jakýsi Řád návštěvníků 
kobyliských bohoslužeb (jako že na  mši 
se chodí včas, řádně oblečený, nehlučí 
se, lidé si mají brát zpěvníky, mají zpívat 
a nemají kouřit atd.), který posléze z ka-
zatelny přečetl otec Duchek, a  ten pak 
byl připíchnut připínáčky na  hlavní dve-
ře kostela (ten Řád, pochopitelně) a taky 
na kůru, a  ten jako poslední bod uváděl, 
že doprovodným nástrojem bohoslužeb 
jsou lidské hlasy, případně… varhany. 
Takže rytmické zpívání u  sv. Terezičky 
skončilo. Jasně, protože bylo doprováze-
né kytarami a  ne varhanami. A  o  to StB 
šlo. Leč otec Vývoda měl disidentského 
ducha a  pravidelné nedělní mše v  kap-
ličce sv. Kláry v Tróji. A tam se kytarové 
hraní z Kobylis záhy přesunulo. Hrálo se 
tam sice nepravidelně, aby to případní 

konfidenti StB obtížně kontrolovali, pou-
ze se dvěma kytarami (kontrabas by se 
tam ani nevešel), ale návštěvnost kaplič-
ky stoupla až šestinásobně. Paní Ťoupa-
líková, která vedla kapličkovou kroniku 
návštěvnosti, nestíhala leckdy ani sčítat 
všechny účastníky, mnozí farníci museli 
stát venku na  schodech a  jejich děti se 
občas kutálely až do botanické zahrady. 
A pak už přišly politické změny. V Sovět-
ském svazu začala Gorbačovova „pěre-
strojka“, mluvilo se o otevřenosti, i u nás 
se začaly objevovat petice za  nábožen-
skou svobodu a  celý ten „tábor socialis-
mu a míru“ se začal sypat. A právě tehdy 
na konci prázdnin 1988 (tedy přesně před 
třiceti lety) nás na  naší zahradě v  Tróji 
navštívil Zdeněk Mrázek, že by oni s jeho 
partičkou pubertálních mládežníků chtě-
li začít zase s  rytmickým hraním přímo 
u svaté Terezičky. Co prý tomu říkám. Nu, 
už se nám nezdálo pravděpodobné, že by 
si na  StB vzpomněli na  dávný slib otce 
Duchka, že u Terezičky se nebude zpívat 
„až na  věčné časy“. A  tak jsme dali opět 
dohromady byvší partu hudebníků z roku 
82 (z nich si nyní vybavuji už jen Křováka, 
Cyrila Radinu, mého bratra Endyho, Fran-
tu Starého… a ostatní ať mně prominou) 
a co čtrnáct dnů, při mších Jendy Vývody 
jsme opět začali u  svaté Terezičky hrát. 
A  to už vydrželo do  revoluce 89 a  pak 
vlastně až do dnešní doby…
Takže toto je jen malá vzpomínka na  to 
„velké“ StB vyšetřování u sv. Terezičky.

Prokop Remeš
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Podzimní bazárek, který se konal 24. – 26. 
září, byl opět svědectvím obětavosti organi-
zátorů, velkorysosti účastníků a také proje-
vem zodpovědnosti za  naši přírodu. Děkuji 

všem za  službu a  nasazení. Vaším přičině-
ním jsme získali částku 18  000 Kč na  pře-
stavbu našeho vstupu. Moc děkuji!

P. Martin Hobza

Podzimní bazárek

Skupina mladých, kteří letos v našem koste-
le přijala svátost biřmování, měla příležitost 
prožít velmi pestře svatováclavský víkend. 
Pěší pouť do Staré Boleslavi, brigáda se sest-

rami karmelitkami v Drastech... (Farář mezi 
tím stačil pokřtít dítě a jiní fandit až v Ostra-
vě při utkání Baník - Slavia)

Putování do Staré Boleslavi
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mladému muži pomoci podle možností k jeho 
osobnímu rozvoji a snazšímu zařazení do za-
městnání. 
Během prázdnin jsme také měli možnost, 
díky laskavosti našich podporovatelů, nače-
sat na jedné zahradě třešně. Tyto třešně jsme 
rozdali zájemcům v  kostele sv. Ignáce a  do-
stali jsme poté nějaké dary na provoz Spolku. 
Za tuto možnost také moc děkujeme. 
V červnu nás NF Babylon pozval na evangeli-
zační koncert kapely Lamačské chvály a rom-
ské kapely F6. Byl to pro nás velice emotivní 
a  motivační zážitek, plný svědectví lidí, kte-
rým Bůh změnil život, a plný chval na Jeho slá-
vu. Řada z nás v různých svědectvích poznala 
nějaký kus svého vlastního příběhu. 
Velkým pokrokem pro nás je skutečnost, že 
lidé v  okolí klubovny nás už vnímají úplně 
jinak, nebo možná také my je, díky tomu, že 
se necítíme (v  tom negativním smyslu) stig-
matizováni. A někteří okolní obyvatelé už nás 
prosí, abychom uklidili i v jejich okolí domu, 
nebo pomohli se stěhováním. Také díky Vám 
máme pocit užitečnosti místo pocitu marnos-

ti. Uvěřili jsme, že ještě pořád je mezi lidmi 
hodně dobroty a vůle pomoci, že mnoha lidem 
není lhostejný osud bližních.
Budeme se snažit Vás průběžně informovat 
na  našich internetových stránkách a  na  ná-
stěnce v průjezdu. Spoléháme i nadále na Vaši 
pomoc. Budeme vděční za Váš zájem, za Vaše 
modlitby, za  Vaše dary – nejen finanční, ale 
i za spotřební materiál a za potraviny – a ze-
jména za ochotu některých z Vás přiložit ruku 
k  dílu a  věnovat Spolku nějakým způsobem 
svůj čas. 
„Cokoli jste učinili jednomu z mých nejmen-
ších bratří, mně jste učinili“ (Mt 25,40). Nezá-
leží na tom, jak veliký bude Váš dar, my víme, 
že je od srdce a z čisté lidské dobroty. 
S přáním všeho dobrého, zdraví, lásky a mno-
ha úspěchů ve  Vašem životě za  Spolek co 
uvízli 

Kontakty: tel. (Miloš Uvízl) 722 488 377,
 email spolekcouvizli@seznam.cz

č. účtu: 2500717971/2010 Fio Banka
.

Darina Kišsová

Projekt Vzájemná pomoc
Milí farníci, 
v posledním čísle Kobylístku jsem vás vyzva-
la, abyste v rámci projektu Vzájemná pomoc 
nabídli svou pomocnou ruku a aby se ozvali 
rovněž ti, kteří pomoc potřebují. Ohlas byl 
minimální a  děkuji těm, kteří tak učinili. 

Prosím vás i nyní. Pokud víte o lidech, kteří 
pomoc potřebují, ale ostýchají se o ni požá-
dat, nenechejte si to pro sebe, citlivě si kon-
takty předáme. V platnosti zůstává zatím jen 
email vzajemnapomoc@sdb.cz.

Věrka Novotná

Výpomoc do vinárny
Hledám pomocnici do malé vinárny v Pra-
ze 1 na  dobu neurčitou. Pracovní doba 
18.00 – 22.00 hodin, mimo neděle, krátký 
– dlouhý týden. Praxe v oboru není nutná, 
jedná se o  nenáročnou práci okolo pro-

vozu ve  vinárně. Vinárna se nachází blíz-
ko Anežského kláštera. Další informace 
na telefonním čísle: 737 444 500. Děkuji.

Karel Novotný

Spolek Co uvízli
Vážení přátelé, bratři a sestry v Kristu,
chci Vám vyslovit veliké DĚKUJI za vaši úžas-
nou reakci na  naše články v  Kobylísku, kde 
jsme Vás prosili o  pomoc pro naše spoluob-
čany: pro ty, kteří se snaží – s  naší pomocí, 
po nějakém období stráveném na ulici – znovu 
zapojit do společnosti skrze službu bližním. 
Dostali jsme mnoho kladných reakcí, plných 
uznání a podpory z Vaší strany. Moc děkuje-
me, zejména za Vaše modlitby. A také za ne-
malou částku, kterou jste společně darovali 
Spolku Co uvízli, která pomůže Spolku udržet 
si klubovnu i nadále. Částka samotná by sta-
čila na nájemné a energie na téměř tři měsíce, 
i kdyby spolek neměl žádnou další podporu. 
Velice si toho vážíme a cítíme se tím zavázáni. 
Veliké díky Vám všem, všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. 
Na  požádání můžeme vystavit potvrzení pro 
odpočet ze základu daně. 
Zde je pár aktualit o těch, kteří pomoc Spolku 
využívají: 
Na konci školního roku jedna členka komuni-
ty absolvovala Universitu třetího věku na KTF 
UK. Měli jsme tu čest být při slavnostním pře-
dání diplomu. Tato žena již dnes bydlí sama 
a chodí do práce, která ji baví, a je šťastná. Je 
úžasným příkladem, že mnohé se dá změnit, 
když je vůle a chuť, a že věk nehraje žádnou 
roli. 
Další člen komunity se dle jejího příkladu za-
psal na školu a od října by měl nastoupit. Díky 
vašim darům jsme mu mohli zaplatit poplatky 
spojené se zahájením studia. 
Jednomu mladému páru se podařilo sehnat 
a  částečně vybavit jejich první byt. Tento 
mladý zamilovaný pár se vzdal závislosti 
na návykových látkách a s tím spojeného ži-
vota na ulici a společně budují domov. Chodí 
do práce a před časem se jim narodil krásný 
syn.

Také máme velikou radost z dalšího mladého 
páru, který vyhledal naši pomoc, a  dnes už 
žijí spolu v  bytě zaměstnavatele, u  kterého 
pracuje mladý muž, a  tvoří si domov. Mladá 
žena se vzdala své závislosti a od října nastu-
puje na léčbu – aby se pokud možno vyhnula 
riziku sklouznutí zpět. Mladík z  tohoto páru 
si chce dokončit vzdělání. Netroufá si však 
na denní studium, chce si jen dokončit obor 
instalatér, topenář. Naším přáním je mu po-
skytnout polovinu částky na studium. Druhou 
část si musí našetřit sám, aby měl motivaci 
studium dokončit. Studium stojí však 20 000 
ročně a  i polovina je pro náš rozpočet vyso-
ká částka. Ale pokusíme se, s Vaší podporou, 
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Rodina je to nejdůležitější životní prostředí 
a infrastruktura, které máme

Zabývá se matematickými modely, které nezůstávají na papíře, 
ale směřují přímo do vlády. Zdůrazňuje význam rodiny, i když tato 
problematika dnes vůbec není mediálně oblíbená. Spolupráce s řádem 
františkánů a salesiánů se u něho obdivuhodně doplňují. Otakar Hampl. 

Jak dlouho chodíš do naší farnosti a kdy 
ses poprvé s naší farností setkal?
V roce 1985, když jsem se sem přistěhoval, 
jsem zjistil, že je tady kostel. To byl můj prv-
ní kontakt s  farností. Předtím jsem chodil 
k  Panně Marii Andělské na  Loretánském 
náměstí. Tehdy jsem se tady potkal se zdej-
ším duchovním Jendou Vývodou. Farnost mi 
připadala velice živá a brzy jsem měl pocit, 
že sem patřím. Líbily se mi kytarové mše, 
moderní přístup k věci a časem, když jsem 
se oženil, našly i naše děti ve farnosti vyni-
kající zázemí. 

Znáš farnost 33 let, jak se podle tebe 
za tu dobu proměnila?
Mně připadá, že je pořád stejně úžasná. Za-
žíváme tady nebývalý luxus, který by nám 
spousta jiných farností mohla závidět. Je to 
dané duší salesiánů a také je vidět, co tady 
vtiskl Jenda Vývoda a všichni, kteří se o far-
nost starají. Nechodíme se do  farnosti jen 
„nakrmit“, ale také společenství sdílet. Našli 
jsme své místo ve  společenství „Cýrovců“. 
Farnost se samozřejmě pořád rozvíjí, ale to 
hlavní, co bylo na začátku, je tady pořád.

Před časem jsi dostal cenu za  své pů-
sobení v  oblasti rodinné politiky. O  co 
přesně šlo?

Byla to cena Evropské asociace velkých ro-
din (ELFAC) a  bylo to za  osobní přínos pro 
rodiny. Na tu cenu mě navrhla YMCA – Živá 
rodina a souviselo to s  tím, že se rodinnou 
politikou zabývám už dlouho a  že se nám 
podařilo prosadit řadu opatření pro rodiny. 
Hlavně se podařilo zvýšit daňové slevy pro 
pracující rodiče, které stát jinak bere nejvíc 
na  hůl. To zvýšení prosadila a  tvrdě vybo-
jovala KDU-ČSL na  koaliční radě proti teh-
dejšímu ministru financí Andreji Babišovi. 
Já jsem se těch jednání zúčastnil za lidovce 
jako přizvaný expert, připravoval jsem ar-
gumentaci a  počítal matematické modely 
dopadů do  státního rozpočtu. Naším cílem 
bylo, aby sleva na  dítě byla postupně stej-
ně vysoká jako sleva na  poplatníka. Proto-
že dítě stojí v  rodině stejně jako dospělý. 
A tomu jsme se trochu přiblížili.

Byl jsi taky členem poslední komise pro 
důchodovou reformu.
Tam jsem byl taky nominován za  lidovce. 
Podařilo se nám prosadit slevy na pojistném 
pro rodiny s  dětmi, podobně jako to u  nás 
bylo až do  roku 1993. Pojistné přitom činí 
mnohem větší zápřah pro rodiny než samot-
né daně. To by výrazněji pomohlo i rodinám 
se středními a vyššími příjmy. Ty mají vyšší 
výdaje na děti, protože jsme ze zákona po-
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jako jeden z klíčových prvků rodinu. Ta tam 
původně vůbec neměla být. To je pro mě ne-
pochopitelné. Zajímavé, že lidé si dovedou 
představit, že budeme dlouhodobě existovat 
a řešit ekologii, ekonomiku a sociální problé-
my, ale zapomínají na to, že bez rodin to nepů-
jde. Rodina je to nejdůležitější životní prostře-
dí a infrastruktura, které máme!

V čem je tedy největší devíza normální 
fungující rodiny?
V tom, že vychovává budoucí generaci a že 
vytváří stabilní prostředí pro život lidí. Hlav-
ní motivaci pro život, základní životní vzory 
a  taky výchozí vztah k světu a ostatním li-
dem získává člověk v rodině.

Dá se tedy říct, že rodinu s více dětmi si 
mohou dnes dovolit jen dobře zajištěné 
rodiny?
Ekonomická situace samozřejmě není jediný 
důvod, ale má velký vliv. Průzkumy ukázaly, 
že lidé mají méně dětí, než by si přáli. Často 
se přitom také zbytečně bojí a neřeknou si: 
Tak budeme mít víc dětí a budeme chudší, 
ale v dětech bude to naše bohatství. A spo-
lečnost jim v tom vůbec nepomáhá. Jen málo 
osvícených zaměstnavatelů si uvědomuje, že 
otcové i matky rodin jsou zodpovědní a loa-
jální lidé. Zkušenost v rodině je učí mnoha 
sociálním dovednostem. Přitom matky, kte-
ré zůstanou doma s  dětmi, jsou státní pro-
pagandou vedeny k  pocitu méněcennosti, 
místo aby se zdůraznilo, jaké manažerské 
a logistické dovednosti zvládají při výchově 
dětí a jak důležitou práci vykonávají. Stát to 
pořádně neocení ani finančně a matky si tak 
nemohou dovolit zkrácené úvazky. Rodiny 
tím, že vychovávají děti, pracují vlastně pro 
stát. A ten by měl zaplatit to, co je rodinám 
dlužen. To je řádově několik milionů, které 
skrz stát protečou od každé rodiny k bezdět-
ným. A to by měl stát ocenit a tyto transfery 
spravedlivě narovnat.

Ale stát nemá pocit, že něco dluží rodi-
nám…
Nynější vláda takový pocit zatím patrně 
nemá. Rozpočet by údajně přišel o hodně pe-
něz, které se dají populisticky rozdat jiným 
způsobem. Hodně se také mluví o  potřebě 
investic, ale zapomíná se na to, že investice 
do budoucí generace je ta nejlepší a nejsta-
bilnější investice pro naši zemi. Navíc rodiče 
tyto peníze „nesnědí“. Utratí je v naší ekono-
mice za potřebné věci pro své děti. Za jejich 
kroužky a tábory, za sportovní potřeby. Pení-
ze se tak na daních a odvodech zase do roz-
počtu vrátí. Ty peníze se tak v  ekonomice 
otáčejí a navíc podporují hospodářský růst. 
Když roste poptávka, vyplatí se i  firmám 
investovat a naše hospodářství roste. S tím 
rostou i příjmy státu.

Před několika lety jsi v tisku řekl, že dů-
chodový systém trestá rodiče za  to, že 
mají děti. Jak to bylo tehdy myšleno?
Rodina s  dětmi prostřednictvím transferu 
zejména přes důchodový systém, ale i zdra-
votní systém odvede státu mnohem více 
než bezdětní. Stát bezdětné tímto způso-
bem zvýhodňuje, protože uspořenou část-
ku, které nevydají za děti, mohou vynaložit 
na přilepšení životní úrovně nebo si uspořit 
na svůj soukromý důchod.

Ty máš rodinu se čtyřmi dětmi. Byla pro 
tebe rodina takovou laboratoří, kde jsi 
zkoušel své koncepty?
Moje rodina byla tím impulzem, abych se tou 
problematikou začal zabývat. Sám jsem to-
tiž viděl, že musím pořád víc a víc pracovat, 
abych rodinu uživil, a na manželku a děti mi 
zbývalo mnohem méně času, než bych jim 
rád věnoval. A viděl jsem přitom, že z peněz, 
které pro rodinu a své děti vydělám, obrov-
skou část odevzdám státu. A viděl jsem taky, 
jak se ta situace o hodně zhoršila změnami 
v roce 1993, o kterých už jsem hovořil.

vinni zajistit svým dětem stejně vysokou 
životní úroveň, jako máme sami. Většina ro-
dičů to tak samozřejmě zcela přirozeně dělá 
a  raději si rodiče sami odepřou a  přispějí 
svým dětem na kroužky a vzdělání. V rám-
ci důchodové komise se nám taky podařilo 
spočítat a doložit, že systém celkového pře-
rozdělování mezi rodinami a ostatní společ-
ností je nastaven hodně nespravedlivě. Je to 
taková solidarita naruby. Když jsme sečetli 
všechny slevy na  daních a  rodinné dávky, 
které rodiny obdrží, vyhodnotili, jaké nákla-
dy přitom rodiny na výchovu dětí vynaloží, 
a započetli to, co dospělé děti následně spo-
lečnosti zaplatí na  důchodovém systému, 
tak nám vyšlo, že rodina s průměrným pří-
jmem a  se dvěma dětmi za  celý svůj život 
zaplatí o  několik milionů víc než bezdětný 
pár se stejným příjmem. Zjednodušeně řeče-
no – rodina s  dětmi tak zaplatí bezdětným 
byt nebo dům. To přece není normální. To je 
nespravedlivé a je potřeba to změnit! Přitom 
hlavně na začátku potřebují rodiny investo-
vat právě do bydlení a dalšího vybavení. Ty 
peníze jim chybí. 
Situace se u  nás hodně zhoršila po  roce 
1993. Předtím se z  příjmu odváděla jenom 
jedna daň včetně pojistného a  z  této daně 
byly velké procentické slevy na děti. Tehdy 
pokud byl muž nad určitý věk bezdětný, pla-
til o 60 procent vyšší daň. Také byly u nás 
plošné přídavky na děti a nemuselo se o ně 
poníženě žádat na úřadě. Pouze jste zaměst-
navateli doložili rodný list a slevy i přídavky 
byly ve mzdě. Taky u nás předtím byla vyšší 
porodnost, ale ta už zase postupně roste.

Opatření, které  se podařilo prosadit, 
platí dosud?
Postupně se zvýšily daňové slevy na druhé, 
třetí a každé další dítě. Jako poslední se ještě 
podařilo prosadit zvýšení slev na první dítě, 
které platí od  1. ledna 2018. To stále platí, 
ale další narovnávání bohužel není na  ob-

zoru. Slevy na pojistném sice ještě schváli-
la minulá vláda, ale parlament je už nestihl 
projednat. Někteří se nás nyní snaží pře-
svědčit, že slevy na  děti jsou příliš vysoké 
a že už další nejsou potřeba. Že potřebujeme 
hlavně školky a matky hned do zaměstnání. 
Práce v  rodině a výchova dětí pro ně prací 
není. Každé opatření ale řeší něco jiného.

Proč dnes rodina nemá ve  společnosti 
takovou váhu, jako měla kdysi? Je to 
všechno dáno jednoduše konzumním 
způsobem života?
Je to patrně prostředím ve společnosti. A to 
je v  tuto chvíli k rodině hodně nepřátelské. 
Pro mnohé vlivné kruhy jsou rodiny asi pří-
liš dlouhodobou investicí a domnívají se, že 
jim nepřináší žádný okamžitý zisk. V rodině 
jsou lidé také mnohem více ukotveni a méně 
manipulovatelní, ať už pro potřeby politické 
moci nebo pro krátkodobé zájmy byznysu. 
Často dokonce dochází k relativizaci samot-
né rodiny a zpochybňování její role. Je uměle 
podporováno prostředí, kde se víc oceňuje 
práce pro zisk, než někdo, kdo se stará o ro-
dinu a vychovává novu generaci. A zapomíná 
se, že život v  rodině je povolání jako každé 
jiné. Člověk se na něj musí připravit a pak ho 
neustále udržovat a  rozvíjet. Pro mě osob-
ně je nejdůležitějším povoláním to, že jsem 
manžel své ženy a  otec našich dětí, i  když 
jsem v životě prošel řadou různými profesí. 

Působil jsi v Radě vlády pro udržitelný 
rozvoj, platí to ještě?
Teď už to neplatí v  takovém rozsahu jako 
dřív. Za Ministerstvo zemědělství jsem se zú-
častnil i vlastních jednání Rady. Teď jsem zů-
stal už jenom členem některých výborů. Ale 
tehdy se nám podařila důležitá věc: Do stra-
tegického rámce pro ČR do roku 2030, tedy 
do  vrcholného strategického dokumentu, 
který má nasměrovat politiku, státní správu 
a naši společnost, se nám podařilo prosadit 
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Otakar Hampl (1959) vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu na Vysoké škole zeměděl-
ské, nynější České zemědělské univerzitě v Praze. Tam v roce 1998 dokončil doktorandské 
studium v oblasti zpracování dat a matematického modelování. Pracoval jako vědecký pra-
covník i jako konzultant v oblasti ekonomických analýz, podnikových strategií, organizač-
ních změn, zlepšování procesů a  integrace informačních systémů. Dlouhodobě se rovněž 
zabývá problematikou rodinné politiky. Nyní působí na Ministerstvu zemědělství. S manžel-
kou Marií má čtyři dospělé děti a dvě vnoučata.

Kromě rodinné politiky se věnuješ 
také  činnosti ve  třetím řádu sv. Fran-
tiška. Proč ses rozhodl pro františkány 
a ne třeba salesiány?
Sv. František mě provázel celým životem 
a přivedl mě také k víře. Pocházím z původně 
ateistické rodiny a člověk, se kterým jsem již 
v dospělosti vedl své první rozhovory o víře, 
byl františkánský terciář. Ale to jsem se do-
zvěděl až později. Paní, která mi tehdy pře-
pisovala diplomovou práci, to se psalo ještě 
na psacích strojích přes kopírák, mi doporuči-
la kapucínský kostelík u Panny Marie Anděl-
ské na Loretánském náměstí. Tam jsem na-
jednou pocítil, že jsem opravdu doma, a tam 
jsem se nechal ve svých 24 letech pokřtít. Ale 
do prvního křesťanského spolča mladých lidí 
si mě Pán přivedl pro změnu k Františkánům 
do Roztok. Tam jsem se seznámil s mojí ženou 
a  společně jsme také v  roce 1985 vstoupili 
do Sekulárního řádu sv. Františka. Tam jsme 
postupně založili terciářské společenství ro-
din U Panny Marie Sněžné a pořádali každo-
roční exercicie v přírodě pro rodiny s dětmi. 
Františkova spiritualita mi byla od  začátku 
blízká svou prostotou, přímočarostí i láskypl-
nou vynalézavostí, s jakou následoval Pánovo 
volání. Nechtěl vymýšlet žádnou další řeho-
li ani specializaci. Jeho životem bylo samo 
Evangelium. Blízký mi byl i  jeho bratrský 
vztah k celému Stvoření a taky to, že založil 
třetí řád pro normální lidi žijící v  rodinách. 
A to jsem cítil, že je i moje cesta.

Dostal ses k  víře tedy sám vlastní ces-
tou. Nebylo to za  minulého režimu ne-
bezpečné?
Dostal jsem se k víře sice vlastní cestou, ale 
měl jsem na  ní, a  stále mám mnoho úžas-
ných průvodců a přátel. Zejména si mě ob-
divuhodným způsobem vedl sv. František 
a  poslal mi vždycky do  cesty někoho, kdo 
mi nějak pomáhal a  posouval mě dál. Asi 
to za minulého režimu bylo i trochu nebez-
pečné, jako všechno, co nějak souviselo 
s církví. Já jsem tehdy pracoval jako vědec-
ký pracovník na Vysoké škole zemědělské 
a hrozilo, že o svou práci mohu kdykoli při-
jít. Taky jsem tehdy nesměl normálně učit 
a vědeckou aspiranturu jsem mohl zahájit 
až po  revoluci. Vím také, že občas něko-
ho z  františkánů zavřeli nebo vyslýchali. 
S  podobnými věcmi se tehdy potýkala asi 
většina věřících. Zvlášť náš třetí řád otcové 
františkáni drželi dlouho v  tajnosti a  jedi-
ní terciáři, které jsme z počátku znali, byli 
starší manželé Šmídovi z  Bratislavy, kteří 
nás také přijímali do  noviciátu. Později se 
vše uvolňovalo, byli jsme seznámeni s více 
terciářskými bratřími, až konečně po listo-
padu 1989 bylo vše úplně svobodné.

Kamila Schusterová

Sbírka povídek 
Toma Hankse 
nám připomene, 
že i když stojíme 
nohama na zemi, 
je dobré mít na 
zřeteli, že země 
umí být zrádně 
vratká.

Čtivá příručka 
doplněná 
motivačními 
otázkami 
poskytuje 
cenné rady, jak 
rozpadu vztahů 
předcházet, 
nikoli řešit teprve 
jeho následky.

Obrázková 
kniha o myších 
brášcích obsahuje 
úchvatné 
ilustrace, humor, 
jednoduchý 
příběh plný 
napětí, říkanku 
o spolupráci 
a přátelství.

Max Kašparů 
vypráví o svém 
životě, o cestě 
povolání jáhna 
a kněze, nechybějí 
ani návody 
na spokojené 
manželství 
a zdravý život.

Tomáš Večerka
Klapkova 2, Praha 8, 283 028 203, knklapkova@portal.cz

SALESIÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ  
PORTÁL KLAPKOVA

20% sleva
na vše v salesiánském knihkupectví  
Portál Klapkova
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Mapa a kartičky dobrovolníků 2018/2019 
Podobně jako loni připravila SADBA i  letos 
mapu světa s rozmístěním všech dlouhodo-
bých dobrovolníků, jejich jmény a  místem, 
kde budou pomáhat. K  této dobrovolnické 
mapě patří i kartičky se jmény dobrovolní-
ků, jejich krátkým představením a  modlit-
bou. Můžete si vzít jednu (i  více) kartiček 
domů a  za  vybraného dobrovolníka nebo 
dobrovolnici se modlit. Viz vedlejší stránku.

Whoknows…
… ne, není to povzdech nad nějakým při-
hlouplým dotazem či rezignace nad zjišťo-
váním odpovědi, ale JMÉNO. V  Ghaně, kde 
právě teď pomáhá Petra Šmardová z Tišno-
va, mají ve  zvyku dávat dětem prazvláštní 
jména. Třeba podle dní v  týdnu. Napří-
klad Kofi znamená pátek, Kwasi je neděle. 
Petra píše, že se tam cítí jako doma a mož-
ná i víc než doma. Přečtěte si na stránkách 
Adopce nablízko, na co by rozhodně nechtě-
la zapomenout, až se vrátí domů.

Přidejte se k budoucím dobrovolníkům
Další ročník přípravného kurzu pro dobro-
volníky se blíží! 19. – 21. října 2018 se setkají 
noví zájemci o dobrovolnickou službu. Znáte 
někoho, kdo by chtěl až na jeden rok pomá-
hat v Keni, Ghaně, Tanzanii, Mexiku, Bulhar-
sku, Angole a  dalších zemích? Máte sami 
zájem? Neváhejte a čtěte dál.
První setkání budoucích dobrovolníků pro-
běhne v Praze a zúčastní se ho spousta bý-

valých dobrovolníků. Je to skvělá příležitost 
dozvědět se informace o  dobrovolnictví 
z první ruky. Pokud při něm někdo zjistí, že 
být dobrovolníkem zas až tak moc nechce, 
nic se neděje, účast na přípravě nezavazuje 
k vycestování. Určitě se ale dozví hodně za-
jímavostí a možná najde i nové přátele. Dal-
ší informace a  přihlášky najdete na  webu 
www.adopcenablizko.cz

www.sadba.cz, www.adopcenablizko.cz
Hodně zdraví a energie přeje 

Tým Sadby
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BOHOSLUŽBY A SVÁTOST SMÍŘENÍDĚTEM

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 každou 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 P. Martin Hobza
  18.30 P. František Blaha
Úterý 6.30 P. František Blaha
  18.30 P. Josef Kopecký nebo P. František Blaha 
Středa 6.30 P. Josef Kopecký
  17.00 P. Martin Hobza nebo P. Pavel Šimůnek – pro děti 
  18.30 P. Jan Vývoda 
Čtvrtek 6.30 P. Pavel Šimůnek 
  18.30 P. Josef Kopecký
Pátek 6.30 P. Milan Mihulec
  18.30 P. Martin Hobza
Sobota 6.30 P. Josef Kopecký nebo P. Pavel Šimůnek
  18.30 P. Milan Mihulec, mše svatá s nedělními texty
Neděle 7.30, 9.00, 10.30, 18.30 celebranti se nepravidelně střídají

1. Církev slaví svátek patronky našeho kostela, sv. Terezie z Lisieux 1. října. 
Vybarvi si Terezčin erb, jehož výklad Terezka zanechala.

Pod erbem Terezka uváděla svou zásadu: „Láska se platí jen láskou“

2. Zkus nakreslit svůj vlastní erb.
Nakresli do něj lidi / věci, které jsou pro Tebe v životě důležité.

Stránku dětem připravila Kristina Záškodná.

Vydává: Farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 
Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8, 

  farnost.kobylisy@sdb.cz 
Redakce:  D. Jaklová, M. Hobza, T. Redlich 
DTP:  Boo & Vít Kostečka
Tisk:  TLAMA design

Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 4. listopadu 2018.
Uzávěrka bude 24. října 2018 ve 12.00.
Toto číslo vyšlo 7. října 2018 v nákladu 750 výtisků.

Výrobní cena jednoho kusu cca 12,- Kč
Příspěvky posílejte na kobylistek@sdb.cz 
nebo do sakristie. 
Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky 
nejsou stylisticky upravovány. Názory autorů 
nemusí být shodné s názory redakce.

Číslo účtu farnosti: 205391359/0800
Tel.: 283 029 141, 283 029 165
www.terezicka.cz



FARNÍ AKTIVITY
liché po  19.15 – 20.45 Hovory o Bibli, Jaroslav Schrötter, místnost Emauzy

sudé út  19.15 – 20.45 Setkávání nad texty papeže Františka, Josef Fiřt, místnost Nazaret

každý čt  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 pá  18.00  Růženec za mír, pronásledované křesťany a ty, jimž je svěřena moc

soboty večer    Mše svatá s texty z následující neděle

7. ne 14.00 Klub seniorů: Procházka Stromovkou

  19.30 Setkání akolytů

8. po 19.00 První schůzka Alfy pro mládež, farní sál (dále každé pondělí)

9. út 17.30–18.30 „Žít Laudato si“, sraz u vrátnice (dále každé liché úterý) 

10.  st 19.15 Setkání zástupců společenství a skupin, farní sál

  19.00–20.30 Katechumenát, místnost Jeruzalém (dále každou středu)

11. čt 9.15–11.30  Alfa pro maminky s dětmi, místnost Emauzy (dále každý čtvrtek)

13. so  Florbalový turnaj SHM o pohár uhříněvského starosty 2018

16.  út 18.30 Úterky u Terky, 1. Třetí Úterek, kostel a farní sál, hřiště

18. čt 17.45 1 000 000 dětí se modlí růženec, kostel

20.  so  Výlet rodin, sraz v 8.30 na Masarykově nádraží

21.  ne 14.00 Klub seniorů: Návštěva královské zahrady

  19.30 Přednáška o Mary´s Meals, farní sál

22. po 19.20 Chvály se skupinou Kairos, boční kaple

24. st  Výročí posvěcení kostela, 1937 původní kaple, 2000 přestavba

27.–30. so–út  Setkání ministrantů ze salesiánských farností v Plzni

29.  po 19.20 Živý růženec

31. st 16.00 Svátost smíření dětí, kostel

1. čt 18.30 Seminář pro rodiče: Umíme se domluvit?, klub. U Hrocha (přihlášky)

4. ne 14.00 Klub seniorů: Návštěva hřbitova v Kobylisích

  14.30 Drakiáda, asi na Velké Skále (hledá se schopný drakista, organizátor)

5. po 19.10 1. setkání rodičů dětí (příprava na první sv. přijímání), kostel

6. út 18.30 Úterky u Terky, První Úterek (P. Heryán), kostel a farní sál

10.  so  Diecézní setkání ministrantů

20. út 19.20 Úterky u Terky, Třetí Úterek, kostel a farní sál, hřiště

21. st 18.00 Setkání katechetek a katechetů, farní kancelář

25.  ne 15-18 Nedělní oratoř na Krista Krále, prostory farnosti a SaSM

26. po 19.20 Živý růženec

listopad

říjen


